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VOLVIERON A DAR LAS DOCE
Lourdes Eddy Flores Bordais
hijo nuestro.
I
Volvieron a dar las doce.
Un baúl carcomido baila sobre unos
hombros.
Es abril y la luna puja un verso moribundo.
Los trenes aúllan junto a los perros…
dos, tres, cuatro, mil veces por segundo.
Cuatro hombres, dos de ellos testaferros.
Llora la noche y una guitarra
en algún bar de pobres hombres,
el mar llora también junto al cielo.
Hoy soy nadie, hoy no me alquilo un
nombre.
II
Volvieron a dar las doce y ya no está.
Soy un vacío manojo de piel
que deambula sin un ancho destino.
¡Poeta!, ¡perdona a esta triste ﬁel!,
a la que condenaste a un inﬁerno
matutino.
Silencio…
¿Qué ha pasado con mi poeta?
Un dios se sobresalta y me mira.
Silencio…
Vierte su orgullo a una risa y me mira,
ve barro y súplica, y vuelve sus ojos al
castigo.
III
Volvieron a dar las doce
y lo recuerdo…
Era un amor distinto, era un amor ya
extinto.
El viento era su voz cuando con gemidos
nos mecíamos
sobre la luna, mirando a la noche
envejecer.
¡Oh sí! ¡lo recuerdo!
Noches lujuriosas con sabor a leña
fabricando pecados dos almas,
dos almas de color carne buscando a un

IV
Once y cincuenta y nueve…
los insensatos preﬁeren el olvido.
¡Humanos!
Yo besaré su paz y sentiré su almohada
para que venga en silencio como fantasma,
para yo amar su espectro, él a su amada.
Volvieron a dar las doce,
“Ven abrázame y ﬁnge que estás”, escribo,
con el sinsentido de esta pluma ya sin
tinta.
V
Volvieron a dar las doce como cada noche.
Para volver a tenerlo volteé el reloj de
arena
y volví a ser niña… ¡ya no estaba sola!
Nuestras manos resbalaban el último adiós
de cada día,
volvía a esculpir mi ﬁgura a besos y a
versos.
¡Santiﬁcada sea la poesía!
Mientras en el mismo espacio-tiempo
escondida y tímida
entre lo confuso una romanza de luna
recitaba un soneto,
¡era el arte su alfabeto!
VI
Volvieron a dar las doce como cada noche,
presiento el ﬁnal y no me inmuto.
Nos condenan y se acercan con reproches,
hombres-monstruos con alma en luto.
¿Volverás poeta?
Lo humano duele a cada instante, lo sé…
En esta despedida, para mi pesar, su razón
me han contagiado.
No eres tú
No soy yo
No hay noche
No son las doce
¡Otra poesía ha muerto!

A ARTE DE TECER POENTES
Luis Alfredo Santos
De tardinha quando a solidão açoita
o mais impreciso dos caminhos
Eu paro no lado esquerdo dos ﬁos e me perco
na nuvem de pássaros que engrandece a altura do poste.
Todos os dias nessa mesma hora,
eles me esperam com a mão cheia de grãos,
o peito vazio de eclipses e o olhar repleto
como se eu estivesse no meio deles.
Não sei porque se unem sempre na mesma hora.
Se por sono, desejo
ou por esses recreios que a morte ousa.
Espio a junção indesejável que o escuro provoca
e não me distraio com nenhum outro silêncio
capaz de me tocar no fundo onde a palavra
consente a dor que afasta.
Se eu tivesse a clareza dos que têm o céu como berço,
talvez desenharia com a água dos olhos outra versão
para minha coleção de abandonos.
Insisto em costurar meu peito
de um jeito doce, como se a quentura
dos ninhos fosse coisa boa de se deixar.
Cicatrizo pelos atalhos, rastros fortes
para ser seguido e deixo a porta aberta
acaso queiram curar insônias.
Os pios da tarde arremedam sons longínquos
de quando a família não era só um retrato
pregado na sala e a infância não cirandava longe,
igual tristeza de ﬂauta doce.
Deito em estado de multidão, com um par
de asas inventado e a dor livre do excesso de penas.
Os pés esfriam na altura onde o ﬁrmamento
deserta os ciscos que em mim aninham forças
para que eu me levante, atravesse o quarto
e apague a luz da memória para me abençoar poente.
Seja lá como for
Amanhã na mesma hora,
eles me esperam com a mão cheia de grãos,
o peito vazio de eclipses e o olhar repleto
como se eu estivesse no meio deles.

AUDÁCIA
Lígia Egídia Moscardini
Não venhas descrente
A julgar leviano
O meu cotidiano
De olhar sempre à frente
Quando sou consciente
Do meu desengano;
Nada mais humano
Que a contracorrente...
Pois tomo a medida
Tão bem deﬁnida
Se alguém me ignora:
Minha voz é erguida,
Meu espaço é a vida,
Meu tempo é o agora.

CRAVO IMPACIENTE
José Orestes de Albuquerque
Plantei um pé de Roseira
No jardim da minha casa
A formiga criou asa
E ela, nada de Rosa
Não me seja preguiçosa
Minha roseira querida
Me faça sob medida
Com dotes de feiticeira
Uma Rosa bem faceira
Coberta de predicados
De contornos perfumados
Pra me tornar seu escravo
Quem te suplica é o Cravo
Caidinho de amor
Por uma suposta Flor
Que nem saiu do caroço
Me faça mais um esforço
Padeço de longa espera
Aqui da minha janela
Esperando teu rebento
Exijo um acabamento
Não te plantei pra madeira
Tardando segunda feira
Espero um anunciado
Ou te pico no machado
E planto outra Roseira!!!

ENÓLOGO
Cefas Carvalho
De vinhos, sei do tanino
E da embriaguez
Nada sei de sermões,
de leis, missais...
Sei dos vãos abissais
das fendas nas rochas
Das erosões e dos corais
De vinhos, sei das garrafas
Que aprisionam devaneios
Sei de umbrais
De obsessões
e de receios
Nos entremeios,
Pisoteio as uvas
E nada mais

ENTRE PESSOAS E LIVROS
Ricardo Francisco de Camargo Chagas
Livros são pessoas
Que despiram a alma ali
Enquanto as pessoas
Encarceraram a alma
Dentro de si.
Miguel Pellegrini.

FAZ CHUVA
João Pedro Maciel Schlaepfer
Faz chuva
E a vontade é abraçar-te
Mas nem tudo que faço é arte
E a paixão hoje é viúva
Ao saber não fazes parte
Faz chuva.

FRONTERA AFUERA
Giulia Barão
Ya no tengo ganas de decirte: ﬁca
ni de cantarte en las mañanas frías
mientras cierro la ventana
que olvidaste abierta
una vez más
la hora
la puerta
la frontera
la cerraste por afuera
y la ventana siempre abierta, la mentira
como si volvieras en tiempo de cerrarla.
Ya no tengo ganas de escucharte: espera
nadie espera lo que siempre tarda
cuando es tarde para lo de antes
después no existe ahora
la puerta abierta
la casa fría afuera
cruzo el día de verano
la frontera del olvido
cruzo la avenida
la nueva hora
mientras cambio
la lengua y la ventana olvido
Ya la chica de la tienda en frente
no me entiende
el vecino de remera blanca, tampoco
en vano les explico
no puedo volver al cuarto
donde la ventana sigue abierta.
Ahora tengo que cambiar de casa,
de barrio, cruzar el río
encontrar el rostro que se llame mío
y los sentidos de mi lengua nueva
entre dos ojos de ventana extranjera.

Ahora tengo que cambiar de lado
Ya la puerta no se abre de lejos
tampoco la sonrisa se abre de nuevo
abierta solamente la ventana
y junto a ella la llave, te dejo
el olvido y la respuesta
con la chica de la tienda en frente
y el vecino de remera blanca.
A las dos de la tarde del domingo cruzo la
puerta
cambio la lengua, el día frío, frontera
afuera
del otro lado del río, alguien me espera
allá brilla fuerte el sol de febrero
y brilla el olvido más allá del rostro
del otro lado, una ventana espera y brilla
alguien a quien digo: quédate
mientras amenaza levantarse de la cama
y cerrar la ventana que yo
he dejado abierta.
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LEITOR À MODA ANTIGA
Edweine Loureiro da Silva
Não quero ler Machado
num tablete enclausurado.
Ou por um kindle navegar
para achar o velho e o mar.
Pois preﬁro ainda a mágica
de ter o livro entre os dedos
e pela textura da página
viajar em segredo.

N O
Cruz Omar Pomilio
Me dijiste un no
Que cortaba el aire en su vuelo
De navaja acerada
Que rompió cristales
Que fundió miradas
Que gravó inconsciente
Profundas heridas
Salvajes distancias
Por eso te pido
No te vayas todavía
Que si nos damos tiempo y calma
Impediremos que la vida
Desate nuestras almas

SADISMO
Giovanna Carla De Oliveira
Puxei os pontos da sua ferida.
Pisei, de salto, em cheio no seu calo.
Servi pra sua mãe mortadela vencida.
E joguei minha aliança no ralo.
Deixei rachado todo o seu espelho.
Declarei meu amor na lataria do carro.
Marquei sua camisa com batom vermelho.
Pulei na cama com pé sujo de barro.
Botei groselha no seu doce vinho.
Inventei um amigo imaginário.
Dei veneno pro seu passarinho.
Esqueci o casamento e o aniversário.
Derramei a água pra matar sua sede.
Menti o horário de tomar remédio.
Pichei meu nome na sua parede.
Pra sua aventura, ﬁz cara de tédio.
Cocei com unha sua brotoeja.
Comprei supérﬂuos no seu cartão.
Coloquei água na sua cerveja.
Servi laxante na reunião.
Queimei todas suas cartas bregas.
Quebrei todas suas caras regras.
Gostei de fazer o que ﬁz.
Eis a minha nova tática:
Mostrar minha versão mais sádica
E começar a me fazer feliz.

Contos
Cuentos
A VISITA
CASA AMARELA
CATARSIS
ELIZA
JUVENAL E O ENTREGADOR DE PÃES
O ESPINHO DA CAJARANA
QUADRO NEGRO
QUEM PRECISA DE COMPANHIA?
SEDE
TRÊS POR QUATRO

A VISITA
Darcy Ribeiro da Cruz

Chegava já arrependido, querendo voltar. Aquela perguntinha incomodando como coceira nas costas,
meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui. Balançava a cabeça querendo jogar os pensamentos para
longe. O que é que eu estou fazendo aqui? Ele sabia. Bem, mas era a última vez. Desta vez, era.
Empurrou a porta de madeira, três grosseiras tábuas, ligadas por dois travessões. A porta emperrada no
chão de terra batida fazia o ruído há muito decorado por seus ouvidos. Arrepiava-se. Tudo igualzinho
como fora da última vez, como fora da penúltima vez, como fora da antepenúltima vez. Respirava como
sempre: o arfar do tenso também já familiar. Antes de entrar, aspirou uma golfada de ar puro da
madrugada como se guardasse o fôlego para aquele mergulho. Agora era a vez de suas narinas que já
sabiam de antemão o cheiro que ia encontra lá dentro. O enﬁsema ia chiar reclamando, ele não poderia
ﬁcar guardando o ar que trazia de fora todo tempo dentro dos pulmões. A lâmpada que pendia do tet o
estava acesa com uma claridade gasta que balançava mesmo sem nenhuma presença de vento. O cheiro
atravessou o pequeno cômodo de cimento, com o fogão atulhado de panelas escuras foi grudando nele.
Ele foi atravessando o bafo familiar de fuligem, que só os barracos exalam, ﬁcou rígido em cima de um
degrau olhando para o quarto com a pequena janela fechada no fundo. Mais um cheiro também seu
conhecido chegou, o perfume da mulher que estava na cama a esperá-lo. Teve vontade de vomitar a
mistura que entrava pelo nariz e ﬁcava parada como um bolo na sua garganta. A mulher trazia na cabeça
um lenço estampada de um vermelho vivo. Ela estendeu os braços e abriu a boca grande,
exageradamente pintada com batom brilhante, mais para borrada, com o lábio inferior retraído pela falta
dos dentes debaixo. Pequenas rugas verticais irradiavam-se por sobre o lábio superior. Rosa murcha. Um
sorriso colou-se na dentadura postiça. O rosto era todo pintado, não sobrava um milímetro em branco.
“Cara de palhaço, boca de palhaço”, bateu-lhe a música antiga, depois de uma pausa, a canção de dentro
prosseguiu: “ é esse o meu amargo ﬁm”. Achou que aquele amargo na língua era sorriso. Ele ﬁcou em pé
indeciso, enquanto da cama, braços ﬂácidos se debatiam esboçando um abraço de pelancas. Ele ouviu a
voz saindo da máscara que ﬂutuava na penumbra:
– Entra, entra, meu amor, estou com saudade. Vem logo, anda.
As palavras, também já as sabia de cor, como já sabia tudo que ia acontecer. A mulher iria abrir as
pernas, se desvencilhando da camisola gasta que a cobria ( já estava nua por baixo); e ele deixando tudo
pelo caminho, calça, cueca, camisa. E ia para cima da mulher como há anos o fazia. O mesmo cheiro
envolveria os dois.
Ficou pensando: que saúde tem essa criatura, ninguém acredita. Câncer terminal e só pensa nisso, nem
sombra de uma depressãozinha. Depressão. Sabia lá ela o que era isso. Achava que mesmo sabendo
que estava nas últimas, nunca lhe passara tal coisa pela cabeça. Só tinha cabeça para sexo. Ele
pensava, mas nada dizia: dá um tempo, amor, estou mais pra lá do que pra cá, já tenho duas ameaças de
derrame no lombo, meio paralítico do lado esquerdo, chegava ali, sabia Deus como, botando os bofes
pela boca. Que é que ela queria provar mais? Já gozaram tudo o que tinham que gozar, tem dó, eles já
não eram mais crianças. Foi-se o tempo. E pode-se dizer que aproveitaram o máximo. Os urros deles
eram de arrasar quarteirão. Pior, os delas ainda acordam Deus e todo mundo; ele não, mal dá o
gemidinho de praxe, está de bom tamanho. O mulherio ainda deve babar de inveja como nos velhos
tempos. Ah, não, qualquer dia ele esticava as canelas em cima daquela cadela insaciável. Será que ela
ainda tem força para gozar ou aquele escarcéu todo é ﬁngimento? Muita gente dizia que os últimos
momentos da vida são os que dão mais tesão. Estava confundindo, isso era para tuberculoso que, dizem,
tem tesão de bode. Será que bode tem tanto tesão assim? Será que funciona para câncer também?

Passaram a vida toda quase sem se falar. Só se encontravam para tr epar em silêncio, nada de palavras,
só urros e gemidos. Agora que ele queria falar alguma coisa, levar um papo sério, como é que você está
indo? O que é que os médicos estão achando? Está precisando de alguma coisa? Com tristeza viu que
perdera a embocadura, se é que a tivera alguma vez.
Antigamente, quando se encontravam, ou estavam num bloco de carnaval, ela sambando adoidada, ele
acompanhando de minissaia, ou desﬁlando nas escolas de samba, ou tomando cerveja com os amigos,
ou... cadê tempo pra conversar? Quando ﬁcavam sozinhos, achavam que já tinham jogado muita
conversa e tempo fora e iam para a cama direto, sem mais papo furado. Aí, era transar o tempo todo. Isso
durante séculos, agora não sabiam mais conversar. Estava viúvo há não sei quantos anos. A mulher fora
uma branquela, rosto chupado, olheiras roxas, eternas, não sabia bem por que, se ela dormia como uma
pedra, fria também como uma pedra, só que de gelo; sincera, não fazia questão de ﬁngir, mas a bem da
verdade não se recusava a dar pra ele. Tinha mais cara de doente do que aquela ali. Ele tinha relações
com a mulher assim mesmo; ele bem que se empenhava, para ver se lhe dava um mínimo de prazer,
achava que não merecia, logo ele, que fazia tudo quanto é mulher atingir o máximo do prazer, pelo menos
elas diziam, ou será que as cretinas mentiam? Então não tinha culpa nenhuma em sair por aí comendo
todas. Ficava tranquilo quanto a ﬁlhos, porque era estéril, os médicos constataram, após uma porção de
exames meio chatos, com direito a revistinha de sacanagem e tudo. Achava que era pelas muitas
galiqueiras que tivera naquela vida desregrada. Depois a idade chegando, sobrara aquela mulher com a
sensibilidade à ﬂor da pele, diferente, mal encostava, ela começava a gozar e a urrar como uma loba
desvairada, acordando a vizinhança. Depois ainda sorria para ele, “acho que dessa vez exagerei”,
morzinho, “mas foi bom, “as barangas aí devem estar morrendo de inveja”.
Desceu os degraus. Foi entrando no quarto inclinado devido ao terreno. A cama no fundo sob a janela
com uma cortininha encardida. À medida que descia ia deixando a luz fosca para trás. Tinha a sensação
que estava sendo enterrado vivo.

CASA AMARELA
Antonio da Silva Pereira Neto

Nessas terras do Paraná contam-se muitas histórias. Histórias de assombração, velhas lendas
indígenas e outras tantas histórias vindas com a imigração. Acreditar ou não acreditar é uma questão de
opinião ou de razão. Tem gente descrente de tudo e tem gente que acredita em tudo.
No jardim do casarão da nossa família, ao lado do belo chafariz que o enfeita, vovô Basílio reunia, todos
os domingos, os cinco netos que esparramavam-se pelo gramado; olhos arregalados, suplicantes por
mais uma história, mais uma aventura repleta de seres fantásticos: príncipes e princesas, bruxas,
poderosos feiticeiros, lobisomens, iaras, seres de outros mundos... Eu era a mais velha, a única que
compreendia realmente todas as nuances daquelas histórias.
Em um daqueles domingos, porém, vovô não fez aquela empostação de voz tão costumeira, de
propósito, para dar mais vida à história, causar impacto, medo. Naquele dia, seu olhar perdeu-se para
além das serras que fechavam o horizonte. Seu olhar vagueou por longo tempo, enquanto nós, crianças,
esperávamos ansiosas.
Quando a sua voz libertou-se, veio com uma nota triste, saudosa, até o seu olhar estava orvalhado.
Vovô nos levou para uma viagem ao passado da nossa cidade. Num tempo em que as araucárias ainda
resistiam ao machado e a gralha-azul imperava pelos ares...
“Ali, meus netos, na estrada que vai para Londrina, vivia uma bugre muito linda, era ﬁlha de índia com
homem branco. Ela e a mãe viúva lutavam contra a pobreza cultivando horta, criando galinhas,
costurando e lavando para fora. De vez em quando, também alugavam seus braços para a capina ou
para reparar uma cerca. Eram trabalhadeiras como as formigas. Não rejeitavam serviço. A beleza da
moça atraía pretendentes que vinham de longe para tentar a sorte, cair nas graças de Teresa. Esse era o
seu nome: Teresa.
Honesta, rígida em seus princípios, sistemática; a jovem só pensava em ajudar a velha mãe a enfrentar
a pobreza e as doenças que não cessavam de perseguir a velha senhora.
Chegou aqui, naquela época, um jovem vindo de São Paulo. Solteiro e vistoso, deixou as moças em
idade de casar alvoroçadas, todas queriam subir ao altar com aquele forasteiro. Ninguém sabia de onde
ele era e o que estava fazendo aqui. Seu passado era um mistério; mas sua simpatia conquistou a gente
simples desse lugar. Caridoso, visitava aquelas pessoas sem eira nem beira que não tinham o de comer
e o de vestir. A velha mãe de Teresa era uma dessas pessoas que o jovem atendia por caridade.
Admirado pela beleza da ﬁlha e compadecido da situação crítica da mãe, o rapaz passou a fazer visitas
periódicas à casinha amarela, de cerca repleta de roseiras, humilde e solitária no estradão poeirento que
vai para Londrina.
A doença da mãe piorou, foi consumindo a velha dia a dia. Dizem que foi aquela doença da qual não se
pode dizer o nome. Em poucos meses, Teresa perdia a mãe e ﬁcava sozinha no mundo, sem ninguém.
Vizinhos samaritanos ajudaram a moça no velório e no sepultamento. Mas cada um tem a sua vida, e
Teresa começou a enfrentar a própria sina de moça bonita, solteira e sozinha.
Para surpresa da vizinhança curiosa, o paulista continuou a visitar a casa. A jovem o recebia no quintal,
debaixo de um caramanchão que os presenteava com uma sombra generosa.
As vizinhas aconselharam a jovem órfã, disseram que o povo ia falar mal dela, que gente rica só se
interessa por gente rica e que ela seria um passatempo para o jovem almofadinha. Teresa agradecia e
jurava que ia ter cuidado, que sabia se fazer respeitar.
Logo a notícia se espalhou pela cidade: o forasteiro ia se casar com a bugrinha. As línguas
peçonhentas não perdoaram o casal. Falou-,se de tudo: que o jovem estava enfeitiçado por poderoso
feitiço indígena e outras histórias confusas e maldosas.
O fato é que Teresa tinha um anel de noivado na mão direita. Estava sempre sorridente e cantarolando.
Era um conto de fadas paranaense...
Faltando quinze dias para o casamento, a cidade toda tinha sido convidada. Teresa ainda morava na
casinha amarela, pobrezinha e isolada naquele estradão inﬁndável que dava em Londrina. Uma senhora
distinta, de nome Deolinda, foi contratada para fazer companhia à moça. Tudo ia bem. O jovem casal iria
morar no casarão da praça, que o rapaz comprou de um português que tinha se mudado para Curitiba.
Na semana anterior ao casamento dos jovens apaixonados, o Paulistinha, como muitos o chamavam
carinhosamente, recebeu uma mensagem urgente. A família o chamava. Era assunto importante. Ele
explicou os fatos para a jovem e jurou voltar no dia anterior ao casamento.
Crente na promessa do noivo, Teresa ﬁcou tranquila, conﬁante, esperando na janela, dia após dia.
Passou o vento, as tardes, as noites. O dia do casamento nasceu. Chegou a hora do casamento. As
vizinhas foram consolar a noiva abandonada. Tentaram tirá-la da janela, mas quá! Ela estava como uma
estátua, imóvel, muda e surda. Dona Deolinda ﬁcou ali de vigia e enfermeira para Teresa. Na manhã
seguinte, encontraram Teresa de olhos perdidos, rosto sem expressão. Cruz Credo! A sua cabeleira
negra estava branquinha que nem ﬂor do cafezal. O rosto, pálido, envelhecido de cem anos. Dona

Deolinda, horrorizada, abandonou a casa. As vizinhas, aterrorizadas, foram chamar o padre. Mas já era
tarde, Teresa desapareceu na poeira do estradão...
Ninguém mais ouviu falar de Teresa. A casa amarela ﬁcou sozinha, para sempre.
Naquela mesma noite, o Paulistinha retornou, todo machucado, braço enfaixado. A família, gente
negociante de café, veio junto. Explicaram: ele tinha sofrido um acidente e ﬁcado inconsciente em um
hospital. Assim que o juízo voltou, correu para encontrar Teresa. Mas não a encontrou... Ele ﬁcou mais de
ano perambulando Paraná acima, Paraná abaixo. Pagou gente para percorrer o interior de São Paulo e
as cidades fronteiriças de Santa Catarina. Publicou anúncios em castelhano em jornais paraguaios. Nada,
nada de Teresa.”
Eu, que já tinha juízo para entender tudo, decifrei a mensagem das lágrimas de Vovô Basílio. Abracei
meu velho avô. Abracei a sua dor, a sua tristeza, a sua saudade e o seu amor frustrado...
Na praça em frente, um grupo de crianças começava uma cantiga folclórica muito conhecida na nossa
cidade.
“Casa caiada,
No estradão.
Abandonada,
Desilusão.
Os vizinhos se afastam dela,
Cerca de espinhos,
Casa amarela.
Na casa amarela viveu Teresa,
Noiva abandonada,
Fantasma da Tristeza.
Casa caiada
Estradão de Londrina
Mal assombrada,
Que triste sina!”
O povo do Paraná é assim, transforma tudo em cantigas, em histórias que fazem rir ou fazem chorar;
como a história de Teresa, a bela morena da casa amarela.

CATARSIS
Aurora Biton
Los acontecimentos se desarrollaron em uma secuencia inusitada. Hasta donde puedo recordar, el inicio
estuvo em la noche del lunes. El sueño me había vencido temprano después de uma jordana agotadora.
No puedo precisar, aun ahora, si fue uma pesadilla o em hecho real, tangible. Veracidad o ﬁcción
quedarán para siempre entre lãs sombras. Tan solo puedo recordar que de pronto um sentimento de
angustia vibro em el ambiente. Sentí que desde um rincón del cuarto me espiaban. Abrí lós ojos –o creí
abrrirles- y divise um grupo que me observaba.
Dialogaban com señas misteriosas. El dormitório estaba em la penumbra que quebraba la ventana. Me
incorporé temeroso. A mi lado, mi esposa roncaba levemente.
Haciendo de tripas corazón, me dirigi al grupo. Lós rostos fantasmales me miraron casi de cerca y luego
se diluyeron. Pude distinguir sus caras y sus gestos.
Manos furtivas de humo me apuntaron.
Cuando llegué al nrincón, no había nada .
Volví a La cama com temor. Pugnaba por saber si había sido um sueño. Me fue más fácil suponer que era
producto mendaz y alucinado de mi mente. Lentamente me envolvi de sueño.
Como a lãs seis, se escuchó um ruído em el baño. El água corria y senti unos pasos. No abri lós ojos.
Supuse que era Beatriz. Pero no, mi esposa no despertaba com facilidad. Me senté al borde de la cama y
estiré lós brazos.
Ahora lós pasos se escuchaban em la cocina. Abrí los ojos y temblé. Ella seguía durmiendo
despreocupadamente en el hecho.
Me levanté alarmado. A grandes trancos salí del cuarto. Llegué al baño y luego entre a la cocina. No
había nadie. Solo um perfume sutil ﬂotaba em el ambiente.
La fragancia era extraña, delicada y persistente. Recorrí la casa sin hallar a nadie.
Volví al baño y me afeité. Bajo a la ducha busqué explicaciones. Supuse al ﬁn que imaginaba.
Llamé a Beatriz. Abrió lós ojos rezongando y se levantó. Tomamos desayuno silencioso. No me atrevia a
comentar nada. Salimos juntos. Encendí el motor del automóvil para que calentara mientras, com la
franela, limpiaba el parabrisas.
Miré la casa inquieto. Em la ventana creí ver um abrazo y uma mano que se agitaban em señal de
despedida.
Enganché em primera y acelere. Mi agotamiento me hacía ver visiones. Supuse que tomando vacaciones
podría despejarme plenamente.
Dejé a Beatriz en casa de su hermana. Pude llegar puntual a la oﬁcina. Um día de rutina me esperaba.
Papeles por ﬁrmar, cifras y cheques. Teléfono incesante de consultas. Junta com el personal de ventas, y
reclamos de clientes. Una marea formal y persistente.
Miré el reloj. Las cinco terminales dieron al ﬁn. Otros empleados guardaban apurados sus papeles. Dudé
para salir. Podría aprovechar algo de tiempo y avanzar um poco más.
Sonó el telefono e impaciente. Mi secretaria contestó. Timbro el anexo y me indicó que era me esposa.
-Alò.
-¡Amor! ¿cómo te há ido? –su voz sonó desconocida.
-Perdón ¿Con quiere hablar?
-¿Com quien va a ser, querido? Habla Patty...
-¿Patty? Se há equivocado.
- !Déjate de bromas! Estoy em um teléfono público y no tengo más monedas. He sacado entradas para el
Teatro. Recógeme a lãs seis em La plazuela.
-!Escúcheme! Han pasado La comunicación e quivocada...
A mis oídos llego el clic Del outro lado.
Colgué el auricular. No tuve Duda quera era um dia especial. Volví a pensar em tomarme vacaciones.
Esa noche dormi sobresaltado. Me despertaba a ratos com temores. Miraba lós rincones y lãs sombra, y
tomaba a dormir.
De madrugada nuevamente senti el correr Del água. Um canturreo llegaba desde el baño.
Bajé del lecho silenciosamente para no despertar a Beatriz. Me puse lãs pantuﬂas y caminé veloz hacia la
puerta. Una ﬁgura de, mujer, semidesnuda, salió del baño y me Miró. Se empinó y me Dio um beso en la
mejilla.
Rápidamente silenciosa, se perdió de vista em uma habitación interior. Cuando pude reaccionar, fui en
pos de ella y no la pude hallar. Exceptuando a Baetriz, no había nadie em la casa.
Enfurrañado aguarde a mi mujer y el dejayuno.
Beatriz levanto el saco de la silla. Revisando lós bolsillhos me dijo:
-Cámbiate de ropa. Este saco está sucio y ... ¿qué es esto?
-Me mostro dos tickets fraccionados- Son de teatro. Y de anoche. ¿No dijiste que te quedaste trabajando?
¿Com quién fuiste?
Yo estava tan sorpredió como ella. No podía darle ninguna explicación.
-Ya sabía yo que algo pasaba- dijo ofendida.
Entre lós dos el silencio comenzó a crecer hasta aislarnos com ua magnitud de ola. Comprendí que no
cabían comentários. Nada podía hacer. Yo estaba más desconcentrado que mi esposa.
Distanciado, salí sin despedirme.

La rutina se impuso con patrón de siempre. En la oﬁcina hice de todo maquinalmente. Mis pensamientos
confusos y arbitrarios se escapaban, como potros rebeldes y ariscos, no domados.
Esa noche fue peor. Entre Beatriz y yo uma espesa pared se interponía arrebatante y malévola. No
encontraba siquiera uma mentira que destruyera esse muro.
Silenciosos, nos fuimos a acostar.
Yo no dormi. Mi expectativa crecía com lãs sombras derrumbadas. Poco a poço llegó la madrugada.
-¿Amor, vienes a tomar el desayono?-la voz de Patty llego desde el comedor.
Me levante apurado. Calcé lãs pantuﬂas y Tomé la bata. Miré em la cama el bulto arrebujado. Fui hasta el
comedor.
-Hay alguien em la cama- comente-¿qué hacemos?
Patty me besó suavemente em lós lábios y, sonriendo, me alcanzó el aﬁlado cuchillo de cocina.

ELIZA
Bruna Shirley Gobi Pradella

Quando se nasce pobre, tem que batalhar. As coisas são assim, se você quer uma vida digna,
tem que ir em busca dela. Sempre fui uma pessoa trabalhadora, honesta, sonhadora. Para mim, qualquer
trabalho lícito é decente, não tenho medo de trabalhar. Na verdade, não tinha medo. Tudo mudou naquela
noite.
Fazia certo tempo que eu trabalhava em um hotel, não muito distante de minha casa. Naquele
dia, precisei fazer horas extras, pois estávamos recebendo um grande evento. Em troca do excedente de
trabalho, ganharia, além da justa gorjeta, uma carona.
“Que ótimo”, pensei comigo. Tudo ia bem, meu horário havia ﬁndado e o horário extra, idem. Foi
então que fui encontrar com o responsável pela minha carona. “Só vou poder te levar às 4 horas. Agora
estou ocupado”. Olhei para o relógio, 1h45. Faltava um tempo considerável ainda.
“Acho que vou andando”, disse enquanto ajeitava minhas coisas para ir para casa, “não é muito
longe”. Aproximadamente 2h10 eu saí, rumo ao meu lar. Havia muita escuridão nas ruas, quase desertas.
Eu andava tranquilamente, reﬂetindo sobre a vida, sempre gostei de pensar em coisas atoa, só por
pensar.
Entre um plano e outro, olhei para trás. Vi, então, um homem. O senhor aparentava ter seus 40
anos, era branco, alto, cabelos grisalhos e mal cuidados. Continuei meu caminho, agora pensava sobre
as contas que deveria pagar na manhã seguinte.
Olhei novamente para o homem, percebi que ele acelerava o caminhar em minha direção.
Apertei o passo e cruzei a rua. O senhor repetiu meu gesto. Esperei mais alguns metros e, novamente,
cruzei a rua. Ele o fez igual. A essa altura, confesso, o cérebro começava a desc onﬁar e o coração
começava a acelerar.
“Vou atravessar a rua mais uma vez, se ele me seguir, ‘pernas para que te quero’”. Assim ﬁz. Ele
também. Foi então que pensei em começar a correr. Eu estava, sim, pensando mal do homem,
imaginando que ele era um fugitivo de Azkaban, assassino em série e essas coisas. Não me passou pela
mente algo mais calmo. Mas, sou homem e não pegaria bem eu correr. Já pensou se me vissem fugindo
de um senhor, as 2h30 da madrugada? Poderia não ﬁcar bem para minha imagem.
Comecei, apenas, a andar mais rápido. Ele idem. Tentei me apressar e esquecer ele. Quando
me dei conta da proximidade que estávamos, não havia mais como correr. Foi então que veio uma ideia.
Coloquei a mão dentro da camisa, simulando uma arma. O senhor se aproximou, agora era a hora de
bancar o valente.
Fui para cima dele, perguntando o que queria e porque me seguia. Ele já vinha tirando uma faca
do bolso e me dizendo que não gostava de vagabundo. Nessa hora, confesso, assisti a um ﬁlme de minha
vida: minha infância, no sítio; minha juventude, na cidade; minha vida adulta, com medo de um homem e
uma faca; Eliza, áh, pensei em Eliza também. Nossa, em menos de 2 segundos eu já estava na formatura
dos meus ﬁlhos com ela, que, provavelmente, nem sabia que eu existia. Como eu gostaria de ter o
coração dela para mim, áh, Eliza. Mas não era hora de escolher o terno, eu estava quase morrendo.
Voltei para a realidade. Infelizmente, o homem continuava lá, parado em minha frente, me
olhando. “É agora, meu Deus”, gritei em silêncio. Em minha cabeça, agora, só passavam coisas como:
Ave Maria, Pai Nosso, Creio em Deus Pai... A faca e a mão dele se aproximavam de meu coração.
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Gostaria de poder dizer que eu tive forças para correr, ou que uma viatura da polícia,
coincidentemente, passou pelo local, ou ainda que o homem fora abduzido por forças estranhas. Não.
Não foi assim.
Semana passada, 05 anos após essa terrível noite, acordei do coma. Ouvi comentários de que
era um milagre eu ter resistido. Aparentemente, a faca ﬁcou em meu coração, quase morri. Quem era o
homem? Nada de fugitivo de Azkaban, menos ainda assassino em série. Aquele homem, que quase
acabou com todos meus planos, era só mais um bêbado, que agredia a mulher, faltava no trabalho,
votava inconsciente...
Eliza. Procurei saber dela. Já imaginava que não a encontraria em minha espera, tudo bem,
estava preparado para vê-la com o marido, o ﬁlho. Só queria matar minha curiosidade, depois de tanto
tempo. Fui até seu antigo endereço, não morava mais lá. A dona da casa, muito s impática, me estendeu
um pequeno envelope. Não pude acreditar no que vi. Uma lembrança de sua Missa de Sétimo Dia.
Como? Não pude nem tê-la para mim, por um dia que fosse.
Ainda bem que já existe internet fácil nos dias de hoje. Eliza alguma coisa. Achei a notícia. “Moça
é atropelada ao tentar fugir do pai, bêbado, que tentava lhe esfaquear. Eliza teve morte cerebral. 22 de
agosto de 2008. Coincidência, mesmo dia que eu fui... esfaqueado... por um bêbado.
Voltei ao hospital, implorei por informações, consegui o registro de meu transplante e, não podia
ser. Teria para sempre comigo o coração de minha Eliza, que Deus a tenha.

JUVENAL E O ENTREGADOR DE PÃES
Regina Ruth Rincon Caires

O dia de Finados estava se aproximando...
Época do ano que rendia um ganho a mais para Juvenal, e que o ajudava a remendar as dívidas.
Era pintor de parede, ajudante de pedreiro, enﬁm, era o que precisava que fosse. Pau pra toda obra! O
que não lhe faltava era disposição. Homem de meia idade, sem estudo, nascido e crescido por ali.
Benquisto, transitava bem entre todos os moradores da vila.
O cemitério, que ﬁcava na saída da vila, na parte alta, podia ser visto de longe. Era imenso, todo
cercado com muro de tijolos. Dentro, muito espaço. A pequena capela ﬁcava perto do portão de entrada,
e, por toda a volta, túmulos largamente espalhados. No fundo do terreno, uma área enorme, desocupada,
reservada para servir aos futuros funerais por muitos e muitos anos.
Alguns jazigos eram religiosamente cuidados durante todo o ano. As famílias visitavam seus
mortos semanalmente, quinzenalmente. Limpavam, podavam as plantas que cercavam as sepulturas,
cuidavam da pintura quando descorada. Estes jazigos estavam sempre impecáveis!
Mas, a maioria ganhava trato apenas na época de Finados. E sempre havia muito trabalho. As
chuvas, com as suas enxurradas volumosas, levavam a terra, as calçadas e os tijolos das sepulturas. E
havia, ainda, as rachaduras provocadas pelas acomodações do terreno.
Além disso, o sol impiedoso descorava as pinturas, deixando tudo muito triste, desgastado.
Naquela época não havia ﬂoricultura, e nem ﬂores plásticas. As ﬂores, que eram colocadas nos
túmulos, eram colhidas nos quintais das casas. As famílias as levavam no amanhecer do dia de Finados,
e eram colocadas em vasos com água, sem a menor preocupação com doenças. Não se falava em
dengue.
Se não fosse dessa maneira, recorriam às ﬂores de papel crepom e de pano, feitas em casa, ou
às coroas de ﬂores de lata. Compradas na funerária, pedidos feitos de acordo com as encomendas, eram
do tamanho de um aro de bicicleta. Tinham as folhas e ﬂores feitas de lata, material parecido com o zinco,
todas recortadas, trançadas, presas nos ﬁos de arame que formavam a circunferência. E pintadas a mão.
Essas coroas resistiam por anos e anos, mas desbotavam. Então, anualmente elas recebiam
uma demão de tinta. Tinta a óleo verde para as folhas, e as ﬂores sempre vermelhas, amarelas, ou
brancas. Eram essas as cores que Juvenal usava. Não colocava outras cores. Nem sei se havia...
Nunca ninguém ousou misturar o vermelho com branco para fazer a ﬂor rosa. Vivi essa realidade
por anos e anos a ﬁo, e nunca vi uma ﬂor de lata pintada de outra cor que não fosse vermelha, amarela,
ou branca.
E todos estes serviços, desde o aterramento dos túmulos até a pintura das coroas de lata, tudo
era feito por Juvenal. Bastava olhar o túmulo no dia de Finados. Pelas cores da coroa era possível saber
se tinha, ou não, recebido os cuidados do Juvenal.
E, para dar conta de todo esse trabalho, Juvenal começava com muitos dias de antecedência.
Primeiro fazia os serviços mais grosseiros. Aterrava, consertava as calçadas, recolocava os tijolos que
faltavam, recompunha os túmulos com rachaduras, cuidava dos rebocos, da pintura dos jazigos. E eram
muitos... Dezenas e dezenas deles.
E, por último, ﬁcava o serviço de pintura das coroas de lata. Que também eram muitas...
Dezenas e dezenas delas.
Trabalhava das seis da manhã às seis da tarde. Levava sua comida num caldeirão com tampa,
assim não perdia tempo em voltar para casa no meio do dia. E como trabalhava!

Particularmente nesse ano, nesse período de Finados o trabalho estava atrasado. Talvez pelo
calor excessivo, talvez por ter assumido mais tarefas que nos anos anteriores, ou até mesmo porque
Juvenal estava mais velho, mais lento. Enﬁm, não importava a razão, o que importava é que o trabalho
estava atrasado, e precisava ser feito em tempo.
Assim, na véspera, faltando um dia para Finados, Juvenal, que precisava ﬁnalizar a pintura das
coroas, e sabendo que para isso precisaria de mais horas de trabalho, decidiu que pintaria durante toda a
noite. E assim fez. Aﬁnal, uma noite em claro não o prejudicaria em nada.
Quando começou a escurecer, pediu ao coveiro que, antes de sair, deixasse acesa a luz do
poste ao lado da capela. Juntou ali as coroas ainda a serem pintadas, as tintas, os pincéis, a moringa com
água, e continuou seu trabalho.
Estava uma noite tranquila. Apesar do calor insuportável do dia, a brisa da noite era fresca. Noite
escura, sem lua.
E Juvenal trabalhava sem parar...
Lá pelas cinco horas da manhã, contente por estar chegando ao ﬁm da empreitada, começou a
ﬁcar incomodado. Estava com fome, e não havia nada para comer. Tinha trabalho para mais duas horas,
mas estava com fome...
Sem parar com as mãos nos pincéis, pensava, insistentemente, numa maneira de arrumar
alguma coisa para comer.
De repente, ouviu o trotar de um cavalo bem distante. Longe, bem longe...
Apurou os ouvidos, e percebeu que era a carroça do entregador de pães. Isso mesmo! A padaria
do Seu Miguelão Português, única da vila, oferecia esse serviço. Os pães eram feitos na madrugada, e o
empregado saía com a carroça para fazer as entregas nas casas dos fregueses mensalistas. E também
vendia pães para quem os quisesse comprar.
Era uma carroça pintada de branco, feita de folha de ﬂandres, ou de zinco, fechada, com
portinhola na parte de trás. Nas laterais havia o desenho de um imenso bigode preto e uma boca com um
discreto sorriso. Coisa do Seu Miguelão Português, que nem tinha bigode!
Em cada entrega o empregado parava a carroça, descia, abria a portinhola traseira,
acondicionava os pães em sacos de papel, e os colocava no embornal pendurado no portão, ou na porta,
ou na parede da casa do freguês. Sempre havia um embornal esperando. E, muitas vezes, o próprio
freguês estava de pé, aguardando na calçada.
Serviço trabalhoso e demorado.
Juvenal se animou. Aﬁnal, quando a carroça passasse por ali, ele poderia comprar dois pães e
aplacaria a fome.
E continuou pintando enquanto esperava que o entregador rodasse pelos quarteirões, e
ﬁnalmente descesse pela rua do cemitério. Não podia perder tempo!
Quando percebeu que a carroça estava bem próxima, Juvenal correu para o canto do muro do
cemitério, subiu num cavalete de pau que ﬁcava ali, e com a cabeça acima do muro, ergueu os braços e
começou a balançá-los no ar para chamar a atenção do entregador de pães, sem que precisasse gritar.
Aﬁnal, ainda estava escuro, e muitas pessoas ainda dormiam.
O cemitério ficava num terreno bem alto, a rua da frente era de terra, forrada de pedriscos e
cascalhos soltos, e formava uma ladeira em direção da vila.
Costumeiramente, quando o entregador de pães passava diante do cemitério, um tanto
ressabiado, naquele lugar ermo, numa noite escura, tratava de fustigar o cavalo para que fosse mais
rápido. Ao começar a descer a ladeira, vislumbrando no canto do muro a cabeça de Juvenal, os braços
erguidos sendo sacudidos no ar... Na escuridão não dava para saber quem era quem. E ele nem queria

saber... Ficou endoidecido! Soltou as rédeas, levou as mãos à cabeça, enﬁou os dedos pelos cabelos e
destampou a gritar. Urrava de pavor...
O cavalo, com as rédeas soltas, desembestou numa carreira doida ladeira abaixo. A carroça
quase nem tocava as rodas no chão. Voava! E foram tantos solavancos que a amarras se soltaram, a
carroça se desvencilhou, tombou. O entregador de pães, aos berros, foi arremessado longe, caindo sobre
uma moita de capim. E berrava. Sentado, com as mãos enﬁadas nos cabelos, os olhos estatelados,
gritava...
Juvenal, atordoado, continuava no canto do muro, também com as mãos na cabeça. Tudo
aconteceu tão rápido... Só então percebeu que havia assustado o entregador de pães
Como estava sem a chave do cadeado do portão, o coveiro o deixara trancado, Juvenal fez um
esforço danado para pular o muro e ganhar a rua. E, no escuro, saiu à procura do entregador de pães.
Orientado pelos gritos, foi chegando perto. O cavalo escafedeu-se. A carroça estava ali, virada,
de rodas para cima, pães esparramados pela rua inteira misturados com a terra, com o cascalho, uma
desordem absurda!
Tateando no escuro e guiado pelos berros, avistou o entregador de pães. Esgoelando,
ensandecido! E procurou aproximar-se, devagarinho...
Quanto mais se aproximava, mais ele berrava. E foi chegando gente... O entregador de pães
acordara toda a vizinhança. Acho que toda a vila, tamanha a multidão que se juntava!
E todo mundo ali querendo saber o que estava acontecendo, o entregador se esgoelando,
arrancando os cabelos, e Juvenal no meio daquela doideira. Numa encabulação que fazia pena!
Juvenal implorava ao entregador de pães que se calasse, ele queria explicar o que havia
acontecido. Queria falar que foi ele quem acenou no muro do cemitério, que estava com fome, que estava
trabalhando...
Mas, que nada... Inútil. O entregador de pães só queria gritar...
O dia estava clareando, e Juvenal continuava ali, sentado no capim, olhando para os pães
espalhados pela rua, na terra. E o entregador, aos berros.
Foi chamado o Seu João da botica, o único farmacêutico da vila. Ele tentou, por inúmeras vezes,
falar com o entregador de pães. Inutilmente...
Então, à força, cinco homens o imobilizaram e o levaram para o posto de saúde. E ele, gritando.
Pelo que se conta, ele gritou por dois dias e duas noites, até que a voz acabou. E, por muito
tempo, acordava no escuro da noite e punha-se a gritar.
O entregador de pães se foi há muito tempo, mas durante o tempo em que viveu depois daquele
dia de Finados, nunca mais foi o mesmo.
E Juvenal, que se foi um pouco depois, nunca conseguiu explicar ao entregador de pães o que
realmente acontecera naquela madrugada. Sempre que tentava, o entregador se transtornava, e os gritos
voltavam.
Então, ele desistiu. Deixou por isso mesmo...
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O ESPINHO DA CAJARANA

Anna Maria Vasconcelos de Paula

O pai voltava da feira com frutas e alegria nas sacolas. Todo sábado era assim. Quando a gente
acordava, ele já tinha saído. A gente tomava café sem ele, mas sua ausência era uma ausência tranquila.
A certeza de sua volta ocupava o lugar que ele deixava na mesa do café. Ele sempre trazia cajaranas
verdes. Descascávamos algumas, cobríamo-nas com sal e mergulhávamo-nas na água antes de comêlas. Ficavam docinhas e a gente nem se importava com os espinhos que feriam nossas gengivas e
cortavam nossa língua. A mãe sorria satisfeita quando via a galinha pé-duro que ele trazia para o almoço
de domingo. A mãe odiava galinha de granja. Dizia que não tinha cor e desmanchava no cozimento. O pai
ria disfarçando com o canto da boca, para que a mãe não percebesse que ele estava rindo da frase
repetida de todos os sábados.
- Veio com o sangue – dizia ele – dá pra fazer uma cabidela. E eu ria com o canto da boca para
que ele não percebesse que eu ria da frase dele repetida de todos os sábados.
A mãe temperava a galinha de um dia pro outro. É pra pegar gosto. Galinha pé-duro é difícil de
pegar tempero. E guardava na geladeira a ave toda esquartejada envolta em vinha d’alhos. A cozinha
ﬁcava com cheiro bom de vinagre, pimenta e coentro picado. O pai abria uma cerveja e ia pra varanda ler
o jornal. De vez em quando comentava uma notícia, outras vezes, batia de leve na mesa e a gente via
logo que alguma coisa não lhe agradara. A gente ria. Ele dizia que quando crescêssemos iríamos
entender a vida melhor e aprender a não rir de coisa séria. A gente ﬁcava sem jeito, se entreolhava e
prendia o riso pro pai não ver.
O cheiro da galinha cozinhando na panela invadia a casa logo cedo. A mãe gostava de se livrar
logo da cozinha. Deixava tudo pronto bem antes da hora do almoço e ﬁcava de conversa com o pai. Dava
até impressão de que aquela felicidade simples era pra sempre, que nada no mundo ia abalar o nosso
almoço de domingo. Até que um dia o pai demorou a chegar. Lembro que chovia muito e a mãe começou
a ﬁcar preocupada. O pai nunca demorava pra chegar da feira. Já ia direto nas barracas de sempre. Os
feirantes já sabiam de como ele gostava das coisas e guardavam pra ele. Era só pegar, pagar e voltar pra
casa. A gente acordava mais tarde, tomava café e ﬁcava esperando ele chegar c om as frutas. Mas ele
não chegava. Só foi aparecer quando já estava perto da hora do almoço. Chegou com uma cara! A mãe
ﬁcou tão aliviada quando viu ele chegar, que nem brigou. A mãe era brigona, não perdoava nada. A gente
correu pra pegar as cajaranas nas sacolas, mas elas também não vieram. Ali, nem sinal de galinha.
- Cadê as compras, homem de Deus?
O pai não respondeu. Só olhava pra cara da mãe. Ela, assustada, olhava pra ele com uma cara
mais esquisita ainda. Até que ele saiu com essa:
- Me esqueci.
- Como assim se esqueceu? Por onde você andou?
O pai tinha esquecido a galinha, tinha esquecido as frutas, tinha esquecido a alegria que trazia nas
sacolas da feira. A mãe não entendia nada. A gente, menos ainda. Aí a mãe mandou a gente ir brincar lá
fora. Disse que era pra esquecermos também, que ela ia conversar com o pai pra saber que diabo era
aquilo que estava acontecendo. Só que o esquecimento do pai, parece que passou pra mãe também. Ela
tinha se esquecido da chuva. E a gente, sem poder brincar lá fora, ﬁcou dentro de casa, tentando ouvir a
conversa deles no quarto.

Naquele sábado o pai não leu o jornal e nem bebeu a cerveja. Os dois ﬁcaram no quarto um
tempão. Conversavam baixinho, mas dava pra ouvir uma coisa ou outra que eles falavam. O barulho da
chuva atrapalhava muito. Só dava pra ouvir o pai dizendo esqueci, esqueci.
Quando a gente sentou na mesa pra almoçar, a mãe parecia mais assustada ainda. Disse que o
pai tinha se esquecido de tudo mesmo. Ora, ninguém é perfeito. Tudo tem a primeira vez. Não era preciso
ninguém entrar em pânico, porque o pai tinha esquecido uma vezinha só de trazer uma galinha. Aquilo
não era problema, porque ela ia no mercado e comprava uma galinha de granja. Uma vez só não faz mal.
É até bom, que a galinha de granja cozinha depressa. Íamos variar o cardápio de domingo pela primeira
vez na vida. Acontece que o pai não tinha se esquecido só de trazer a galinha e as frutas da feira. O pai
tinha esquecido o caminho de casa também. Por isso é que chegou tão tarde. Ficou rodando no carro,
sem saber para onde ir. Por isso chegou com aquela cara esquisita que olhava pra mãe sem dizer
palavra. Vai ver o pai tinha esquecido até das palavras.
No domingo, o pai acordou bem. Almoçamos a galinha de granja que a mãe mandou buscar no
supermercado e as coisas pareciam que iam voltar ao normal. Mas a gente notava que tinha uma coisa
esquisita acontecendo com ele. Desse dia em diante, ele sempre esquecia alguma coisa. A mãe levou ele
ao médico. Fizeram todos os exames. Foi aí que a mãe pediu pra que a gente tivesse paciência com ele.
Que ninguém risse quando ele se esquecesse das coisas, porque o médico tinha dito que ele ia ﬁcar
esquecido assim mesmo. Aquilo não tinha cura. Apesar de ser uma doença que atacava mais os velhos,
pegou o pai de jeito, ainda novo. De vez em quando, ele perdia os óculos. Não sabia onde os tinha
guardado. Outras vezes, era a carteira. O pai esquecia tudo. Esquecia até o nome dos ﬁlhos. A mãe
quase morreu de tristeza quando encontrou um pedaço de papel no bolso da calça dele com o nome dela
escrito. O pai tava se esquecendo da gente também.
Com o tempo, o pai não lembrava se já tinha comido, não lembrava o caminho do quarto, esquecia
de tomar banho. Esquecia até de ir no banheiro. A gente até podia achar engraçado , se fosse com o pai
dos outros. Mas era triste ﬁcar vendo o nosso pai apagando as lembranças de quem era e sujando as
calças de mijo e merda. Dava uma pena danada ver o pai da gente daquele jeito. Só a maldita doença
não esquecia o pai. Todos os dias ela futucava uma coisa nele. O pai foi ﬁcando irritado. Além de perder a
memória, perdia a paciência com a gente também. Tudo era motivo de briga.

A doença gostou de morar no corpo do pai. Foi ﬁcando e se apossando de tudo que era dele. Sem
nenhuma cerimônia, aboletou-se por lá e foi ﬁcando. A gente nunca entendeu por que é que ela tinha
escolhido justo o nosso pai. Nem por que, além de roubar-lhe a memória, roubou também a melhor parte
nossa vida.
O pai morreu no hospital. Todo mundo tava lá na hora, mas a impressão que ﬁcou foi a de que ele
morreu sozinho.

QUADRO NEGRO
Fátima Soares Rodrigues

Valter, trinta e nove anos, é o professor de Matemática. Veio do nordeste, fugindo da seca que
ano a ano assola seu Estado. De estatura baixa, cabeça chata e sotaque nordestino, sobra-lhe o rosto de
feições rudes para afastar qualquer deboche. Forma de se impor fora do berço. No primeiro dia de aula, a
sala em alvoroço pelo reencontro com os colegas, ele entra silencioso, dirige o olhar a todos, pega
devagar o apagador, virando-o para o lado da madeira, aproxima-se da mesa, ergue-o com o braço o
máximo que consegue e o solta, de repente, sobre a pesada mesa de madeira, provocando um barulho
ensurdecedor, assustando os alunos. As salas de aula, na década de 70, tinham um piso mais alto que
abrigava a mesa e a cadeira do professor. O quadro é negro, mas o giz é branco. A noção de hierarquia
já começava dali.
Quando entro por esta porta, não quero ouvir nenhum espirro, entenderam? Na minha aula,
ninguém sai para tomar água e nem pede para ir ao banheiro. Se eu pegar algum rosto olhando para o
lado que não seja em minha direção, ou na direção do quadro-negro, boto para fora de sala e mando para
a sala do diretor. Prova é no dia e na hora em que eu resolver. Não aviso antes. Obrigação de vocês é
saberem a matéria que ensinei. E vou avisando: tratem de estudar porque se ﬁcarem com 59,9 não dou
nem um décimo para o mínimo necessário. Estamos entendidos?
Uma troca de olhares assustados entre os alunos, e, imediatamente, o berro com o murro na
mesa: vocês estão surdos? Eu vou perguntar pela última vez: estamos entendidos?
Sim, em uníssono.
A lição de casa será vista logo no início da aula. Que ninguém tente me enganar, fazendo no dia.
Passarei de carteira em carteira para dar o visto.
Bate o sinal, ﬁnal da aula, e, assim como entrou, o professor deixa a sala, sem, ao menos, um
até amanhã. Como se tivessem saído de uma hipnose, pernas se esticam, cabeças se dobram, e um “que
alívio” ecoa das bocas.
“Hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão, não”.

No recreio, a liberdade para as conversas, ainda que vigilantes escolares se postem nas arestas
do pátio. Nas ruas centrais, estudantes universitários tentam manifestações de repúdio à censura, mas
são dispersos por gás lacrimogêneo acompanhado do ruﬂo dos cassetetes que espocam nos ombros,
cabeças, costas e pernas, e, na praça da guerra, camburões se enchem rapidamente. Os escolados, ao
perceberem a presença da polícia, gritam: lá vem a Rapa!
“Somos todos iguais braços dados ou não.”

João Carlos, vinte e dois anos, universitário, é o professor de Português. Apaixonado pela língua
e pela literatura, suas aulas são inovadoras. De posse de um gravador a pilha, toca as músicas
censuradas, despertando-nos para as metáforas.
João amava Maria. Qual é o sujeito?
O sujeito é João que poderia amar Elinete, pensa a aluna. Gostaria de ser o objeto direto de
João. Junto a ele há segurança, ﬁcaria livre do demônio da matemática. Adoro português e detesto
matemática. Gosto de sonhar e não suporto a lógica dos fatos. Não quero sair desta escola. Necessito me
alimentar de palavras e de presenças.
Silêncio total. Nem um zumbido de mosca é ouvido. Com as mãos enlaçadas atrás, Valter
passeia de carteira em carteira, dando vistos na lição de casa. Ele se aproxima da última ﬁleira. Elinete

assenta-se na beirada. Ele se abaixa para pôr o visto no caderno dela e roça sua genitália no braço de
Elinete. Assustada, ela se encolhe, e um misto de ódio e medo a invade. Não o olha. Treme, e silencia.
“Pai, afasta de mim este cale-se.”

Mãe, estou passando mal. Amanhã não vou à aula.
Filha, não faça isso. Você já está tão atrasada...
Não foi naquela sexta-feira. Ficou remoendo os pensamentos, enquanto roía as unhas. Contar à
mãe o que o professor fez era o mesmo que levar o pai para a cadeia, porque religioso e moralista, ele
seria capaz de meter uma bala na cabeça do safado. E, depois, tem o medo de se indispor com o
professor. Nervoso do jeito que ele é, nem sei o que faria.
“Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou
foi o mundo então que cresceu”
No sábado à noite, o culto.
Quantas vezes devemos perdoar, Mestre?
Setenta vezes sete.
Sempre achei a matemática muito inﬁnita, pensa Elinete.

Elinete, venha até o quadro.
Eu?
Tem mais alguém com o nome de Elinete aqui?
Parada em frente ao quadro-negro, Elinete esfrega nervosamente as mãos. Três exercícios de
inequação a esperam. Ela faltou à última aula quando foi dada a matéria. Vira-se para o quadro e tenta
esconder com o corpo a mão com o giz que rabisca e apaga, rabisca e apaga.
“Quando chegar o momento, este meu sofrimento vou cobrar com juros, juro!”
Queria dizer que não veio à aula porque passou mal por ele ter se encostado nela. Queria chorar
e gritar que sente nojo e ódio dele...
“A gente quer ter voz ativa. No nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o
destino prá lá.”

Volte para a sua carteira. Na hora do recreio, ﬁcará comigo na sala para aprender inequação.
Envergonhada, com os olhos vermelhos, assenta-se na carteira. O resto da aula é só pavor. O
quadro-negro se torna a tela. O professor assentado ao seu lado, colando a perna dele na dela, passando
a mão nas suas coxas. É capaz de vê-lo tirando a roupa dela com os olhos. A tremedeira se inicia à
medida que os minutos se passam. Seus joelhos se batem, suas mãos esfriam. O frio a invade e ela
desmaia. Um forte cheiro de álcool a desperta. Encontra-se na sala do diretor, e, para seu alívio, o grande
carrilhão marca 16h15. Já passou o recreio. Na saída da escola, Madalena pergunta:
Pelo amor de Deus, Elinete, o que aconteceu?
Não quero ﬁcar sozinha com ele na hora do recreio, porque um dia, quando ele estava
conferindo a lição de casa, encostou o “troço” dele no meu braço.
Ah, Elinete, deve ter sido sem querer, você está cismada porque ele só pega no seu pé.
Ele me chamou de propósito no quadro, porque sabia que eu tinha faltado à última aula e não
saberia resolver os exercícios. Uma desculpa para ﬁcar comigo no recreio.
Vamos com calma, Elinete. Grosso do jeito que ele é, não simpatiza com ninguém. Acho que ele
percebe a sua fragilidade, e, por isso, te pega pra cristo. Você tem de ser mais ﬁrme. Aconteceu de novo?
Não.

Então, esqueça, Elinete. Tire isso da cabeça que só vai fazer mal a você. Vou a sua casa no
domingo te ensinar inequação, e, assim, você não precisará ﬁcar com ele no recreio, certo?
Elinete se animou.
Sábado á noite, o culto:
“Se teu olho é motivo de pecado, arranca-o. Se tua mão é motivo de pecado, corta-a fora, porque
o fogo do inferno aguarda os depravados.”
Por um momento, visualiza a mesa, o apagador, o quadro-negro e o professor de matemática
sendo consumidos por uma enorme chama.
No domingo, Madalena lhe ensinou a matéria e lhe passou vários exercícios. Elinete estava
pronta para ter direito ao recreio.
Agora, Elinete, você precisa enfrentá-lo. Deixar ﬁcar te humilhando é um desaforo.
Amanhã, irei à aula de coque. Quero deixar o meu rosto à vista.

Professor João, o que é incógnita?
É segredo, enigma, mistério, desconhecido.
O pavor que essa palavra me provoca na matemática é o meu devaneio em português, pensa
ela.
Eu amo. Tu, Elinete?
Tive vontade de dizer: eu adoro, mas a pessoa era a segunda, e, ﬁxando o meu olhar nos olhos
dele, aﬁnal, eu estava treinando, respondi: Tu amas.
Pessoal, João amava Maria. Se Maria amasse João, qual a função do “se” nessa frase?
É a mesma da frase: “se eu tivesse alguma chance”, respondeu imediatamente Elinete, e corou
quando João lhe perguntou: Chance de quê?
Ora, de que João me amasse!
E foi uma risada geral.

, sendo
Para não me esquecer, acho que é melhor eu substituir para o português. Menos um bossal,
mais ou menos raiz quadrada de débil sobre dois amores (eu e o João, claro!), lembrando-me que débil é
igual bossal elevado à potência dois, menos quatro vezes amor correspondido. Acho que assim não me
esquecerei.
Na equação, vocês têm de colocar o “x” em evidência, aﬁrma o professor.
Ah! Agora sim. Gostei desse “x” em evidência. Vou nomear esse “x” de Elinete. Vamos Elinete,
você precisa estar em evidência. Não posso negar que essa matemática também me é muito útil, pensou
Elinete.
Elinete, venha ao quadro e resolva esta equação do segundo grau.

“Amanhã vai ser outro dia”.
Levanto-me decidida. Estou de coque, rosto à mostra e olhar conﬁante. Ao meu lado, Madalena
me olha cruzando os dedos. Está torcendo por mim. Posso dizer que não vacilei. Resolvi rápido e acertei.
Surpreso, o professor dirige-me um sorriso incógnito, e, ironicamente, me diz:
Vejo que você está gostando da minha aula.
Mal sabe ele que me valho das amadas aulas de português para suportar a dele.

Agora, fechem os cadernos, vamos fazer uma prova.
A tensão é geral na sala. Ele distribui as provas viradas sobre as carteiras e pede que ninguém
as vire, enquanto ele não ordenar. Após a entrega da folha ao último aluno, ordena: podem começar.
Elinete não tira os olhos da prova, atenta aos cálculos. De mãos cruzadas atrás do corpo, Valter
dá voltas na sala, observando os alunos. Elinete se agarrou numa questão. Ela morde o lápis, escreve e
apaga e não vê que o professor a observa de longe. Ele se aproxima, abaixa-se se esfregando no ombro
dela, enquanto toma-lhe o lápis e escreve o resultado na questão. Elinete levanta-se, rapidamente,
empurra o professor e grita: cachorro!
Ponha-se para fora imediatamente, ele berra.
É o que vou fazer. Vou direto à sala do diretor contar que espécie de professor o senh or é.
Ao abrir a porta, dá com Madalena saindo da carteira: espere, Elinete. Vou com você. Ao mesmo
tempo, dirige o olhar aos colegas. Seis alunos se levantam em direção à porta.
Quem deixar esta sala, além de tomar zero na prova, será suspenso por três dias, berrou o
professor.
Isso é o que vamos ver, respondeu Madalena.
“Vem, vamos embora que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora não espera acontecer”.
Artur é o diretor da escola. Ocupa uma pequena sala no primeiro andar. Na parede, o retrato do
presidente do Brasil, de postura altiva e a faixa verde-amarela. Ao seu lado, três bandeiras: do Brasil, do
Estado de São Paulo e da escola. São hasteadas em dias cívicos e toda sexta-feira, quando os alunos
entoam o Hino Nacional. Os alunos adentram a sala, nervosos e falando ao mesmo tempo.
O diretor se levanta nervoso e permite apenas que Elinete entre.
O que aconteceu, minha ﬁlha?
O seu Valter anda se encostando em mim com a sua parte genital.
Elinete, não confunda as coisas. Não deve ter sido por querer. Você é uma garota alta e às
vezes, ao se aproximar da sua carteira, sem querer ele se encostou em você. Não queira inventar uma
situação que não existe
“Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro, nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta”
Elinete teve vontade de falar que não devia ter sido sem querer coisa nenhuma, porque encostou
uma coisa dura nela. Mas não teve coragem de dizer isso.
Vamos fazer o seguinte, Elinete, eu vou subir com vocês à sala, pedir licença ao professor Valter
para que vocês entrem porque houve um mal entendido, mas que tudo já se resolveu, e damos por
encerrado esse assunto.
Na divisão exata, a ordem das parcelas sempre altera o resultado. O divisor deve ser sempre
menor do que o dividendo para que o resultado seja positivo. Valter é o dividendo, e eu, o divisor. Não
tenho chance.
O diretor saiu com Elinete e chamou os outros alunos para subirem.

Aula de matemática: Valter entra sorridente, dá boa -tarde a todos, avisa o dia em que aplicará a
outra prova,desejando a todos boa sorte e deseja que sejam aprovados no ﬁnal do ano. No ﬁnal da aula,
ao cruzar com Elinete, dirige-lhe um sorriso irônico e diz: “vim, vi e venci!”.
“Espalho coisas sobre um chão de giz... disparo balas de canhão, é inútil, pois, existe um grãovizir”
Trinta anos depois, Elinete entra na sala de aula, cumprimenta a todos, pede silêncio uma, duas,
três vezes e, sem sucesso, diz aos alunos do Ensino Médio que quem não quiser assistir à aula, pode
ﬁcar lá fora, mas que não atrapalhe aquele que quer assistir. Ouve algumas risadas, alguém trombeteia

que ela deve dar aula caladinha porque o pai é quem lhe paga o salário e o outro ameaça que, se ﬁcar
para recuperação, vai ser pior para ela.
A sala é ampla, não tem degrau, o quadro é branco, mas o pincel é preto.

“No ﬁm do mundo, tem um tesouro. Quem for primeiro carrega o ouro.
No mais, estou indo embora, no mais, estou indo embora...”

QUEM PRECISA DE COMPANHIA?
Gregórius Kooche

Era um ﬁm de uma tarde qualquer. Eu não andava com tanta sorte. Estava um pouco de saco cheio de
tudo, você sabe como é isso. Ainda não tínhamos chegado ao dia 10, então ainda tinha um pouco de
dinheiro sobrando. Fui dar uma volta e procurar algo para me divertir. Florianópolis é uma cidade bem
resolvida. Ninguém se importa com você, ou se preocupa com o que você faz. É fácil num momento de
tédio passar pela Conselheiro Mafra e receber alguns panﬂetos de puteiros. Com fotos de modelos que
não poderiam atender por aquele valor, mas isso você só descobre depois de um tempo. Promoções
sexuais de duas garotas por meia hora por valores risíveis. Não custava nada dar uma conferida. Cheguei
na primeira casa, subi um lance de escadas, toquei a campainha. A porta se abriu. O lugar era escuro.
Acarpetado, com neon e incensos.
- Oi amor, ﬁca a vontade. Meninas, tem cliente. – Gritou a cafetina.
Sentei e aguardei o desﬁle das garotas. Eram cinco no total. Não gostei do ambiente. Todas muito sérias.
Usando só calcinha e sutiã, duas tinham uns corpos bem legais. Mas nada que eu já não tivesse visto. As
outras três já deveriam estar nessa vida a mais tempo. Já estavam, digamos, acabadas.
- E então amor, qual delas você vai escolher? Ou vai levar duas pro quarto?
- Acho que vou passar. Nada que me agradasse muito.
- Ok então, a saída é por ali. – E assim o amor acabava.
Desci as escadas. Dei uma checada nos bolsos só pra não perder o habito. Tudo ok, celular, carteira,
chaves. Não me roubaram. Não tive contato com nenhuma delas, mas não é que eu desconﬁe delas em
especial, não conﬁo em ninguém.
Achei outro panﬂeto, era perto, resolvi dar um passada pra conferir se algo valia a pena o investimento de
alguns trocados.
No caminho passei por uma portinha, com uma plaquinha: “Somente para maiores de 18”. Não custava
dar uma olhada. Novamente outro lance de escadas, um lixo qualquer de música tocando. Dei uma
olhada no lugar e parecia que eu havia retornado ao primeiro. Esse era um pouco mais descontraído.
Uma mesa de sinuca no centro, um balcão de bar. Só uma puta. Perguntei se já haviam encerrado o
expediente ou anda iria começar.
- Não amorzinho, por enquanto estou só eu.
Ela levantou, veio até mim, me cumprimentou com um beijo no rosto. Tive nojo, ela havia passado algum
tipo de óleo, e o cheiro grudou em mim no mesmo instante. Dei uma boa avaliada com os olhos, no
material. Putas sempre usam roupas muito coladas, ou pouca roupa, As que usam roupas muito coladas,
com pouca coisa a mostra sempre parecem super gostosas, mas não se engane. É uma cilada que
quando se percebe que caiu, já se está sem a roupa no quarto e o cachê não vai ser devolvido.
- E quanto é o programa?

- Você é daqui?
- Não, moro a pouco tempo.
- Hum... – Pegou no meu pau sob a calça. – Noventa reais pra você benzinho.
- Aceita cartão?
- Não, só dinheiro.
- Vou ali sacar e já volto, me espera hein!
E fugi dali, era muita grana por pouco tempo. Se nos panﬂetos haviam promoções de duas por sessenta,
eu não iria pagar noventa por uma duvidosa. Eu devia ter dito que morava na cidade a muito tempo. Eu e
essa minha cara de gringo em todos os lugares sempre ajudava a inﬂacionar os preços.
Segui em frente. Cheguei no outro endereço que procurava, ﬁcava numa ruazinha paralela a principal.
Novamente outro lance de escadas. Já estava me incomodando com eles. Subi, e parecia que novamente
eu estava no mesmo lugar. Acho que deve existir algum tipo de padrão para puteiros na cidade. Mesmo
ritual, campainha, amor pra cá, meninas em pé, dessa vez eram quatro. Nenhuma se destacava. Já
estava cansado de andar.
- Porra, vocês são muito sérias por aqui hein?
- Amorzinho, escolhe uma de nós e vai pro quarto.
Me senti acuado com a resposta. Fiquei encabulado. Cacete, detesto pessoas mal humoradas. Tudo que
se faz na vida tem que ser feito com amor. Mesmo que seja pra vender o corpo, que tenha um sorriso no
rosto.
- Ok, deixa eu ver. Hum... A loira ali. – Ela era a única que não havia me olhado nos olhos. Achei que isso
poderia ser interessante.
- Ok, meninas, dispensadas, dispensadas.
Todas saíram correndo pro lugar de onde tinham saído.
A loira veio, me puxou pela mão até o quarto e me disse pra esperar. Sentei na cama. Era um cubículo
com divisórias de PVC, a cama não tinha uma boa aparência. Mas acho que cama de nenhum puteiro
tem. Ela chegou com uma toalha na mão.
- Poxa, você ainda tá de roupa? Vai tirando tudo ai.
Já começava a me sentir como sendo eu a puta da situação. Mulheres de mal humor, como eu as odeio.
- O pagamento é a antecipado.
Peguei a carteira. Dei os cinquenta reais combinados por meia hora e tirei a roupa. Deitei na cama. Ela
pegou uma camisinha e colocou no meu pau ainda mole. Deu duas chupadas nele e me disse pra meter
nela de quatro. Meu pau ainda estava mole. Eu estava começando a ﬁcar bem irritado.
- Chupa essa porra ai mina.

Ela me olhou com uma cara de má vontade que fez meu pau quase sumir. Era desanimador. Começou a
chupar com muito sacrifício. Peguei em seus peitos, ela me deu uma olhada com cara de que não tinha
gostado muito. Que merda de puta era essa. Ele cresceu um pouco, e ela disse.
- Ok, já tá duro, vamos meter.
- Ah mina, vai se foder, essa porra não tá nem perto de estar duro. Onde é o banheiro?
Ela apontou onde era, fui tomar uma ducha rápida. A água descia e eu pensava que merda estava
fazendo ali. Ah sim, eu estava entediado, me lembrei. Olhei pro meu pau, tive pena dele por um momento.
Já havia feito ele passar por tantas roubadas. Mas ele continuava ali, sempre comigo. As vezes me
deixava em umas saias justas. Era um pouco inconveniente eu confesso, mas formávamos uma boa
dupla.
Voltei ao quarto, ela olhava suas unhas. Mandei ela chupar se camisinha. Me pediu mais cinquenta reais.
Quase lhe dei um soco. Ela colocou a camisinha novamente, chupou mais um pouco e enﬁm meu ﬁel
companheiro acordou. Ficou como ele sempre foi. Ela ﬁcou de quatro e foi pedindo pra que eu metesse
nela. Comecei a puxa-la pelos quadris. Não era minha posição preferida, achava um tanto quanto obvia.
Ela tinha uma tatuagem na cintura. Continuei metendo, ela e a cama gemiam, mas eu sabia que o gemido
da cama era real. Fui aumentando o ritmo e ela começou a dizer:
- Goza logo amorzinho, vou gozar, goza comigo.
E então eu brochei de vez. Eu não queria ouvir a voz dela. Era irritante. Tive que me segurar para não lhe
dar um soco na nuca. Tirei meu pau de dentro dela, joguei a camisinha no chão.
- Gozou?
- Cara, tu é muito chata. Muito séria. Muito mecânica. Porra, tu é sempre assim ou tá num puta dum mal
dia?
- Não sei o que foi.
- Vai lá pegar uma cerveja pra mim por favor.
- Vai descendo comigo por que o seu tempo já tá no ﬁm.
Olhei meu relógio. Ainda tinha mais uns cinco minutos. Comecei a me vestir.
- Qual teu nome? – Perguntei.
- Yasmim.
Eu ri.
- O que foi? – Ela perguntou.
- Detesto esse nome. Devia ter perguntado antes.
- Ex mulher?
- Não, só não gosto desse nome.

- Tu fuma maconha?
- Só as vezes. Tu vende?
- Não, é que eu preciso fumar sempre antes de dormir.
Agora ela queria conversar.
- Ok, ok. Vamos indo ai.
Abriu a porta e as outras putas correram para esconder dois caras que estavam entrando. Não entendi
muito bem, mas deve ser algo sobre sigilo absoluto.
Cheguei na porta. Ela foi pegar a cerveja, disse que não precisava. Já havia jogado cinquenta reais no
lixo por uma foda de merda, me recusava a gastar mais dez numa lata de cerveja. Ela veio até mim.
- Vê se aparece mais vezes.
- Claro, pode deixar.
Ambos nos olhamos com cara de que sabíamos que nunca mais eu voltaria. Sai pela porta, desci as
escadas. O corredor era estreito. Sai e a noite já havia chegado. Peguei a principal, parei em um bar. Pedi
uma cerveja. O cara me trouxe até a mesa, encheu meu copo. Tomei um gole.
- Se quiser companhia, aquelas meninas ali podem te dar uns bons momentos de diversão. – O dono do
bar me disse.
- Por hoje passo amigo, por hoje passo.
Precisava apenas beber. Não precisava de companhia. Já podia ser bastante infeliz sem a ajuda de
ninguém.

SEDE
Daniel Cerato Germann

Zé Ramiro debate-se entre os lençóis de sua estreita cama de solteiro. O quarto apertado era
evidência da posição subalterna que ocupava na estrutura familiar: aos trinta e dois anos, não trabalhava,
não se formara e pouco se dedicava a qualquer atividade digna do orgulho do pai. Em vez disso,
especializara-se nos acordes do violão e nas lides da erva. A boa-vida, entretanto, encontrava-se
ameaçada por um ultimato: ou formava-se até o ﬁnal do ano, ou rua. E o chão duro não lhe parecia
acolhedor.
O sono, portanto, que chegara em ondas sedutoras, era, em verdade, um mar de inquietude: tão
revolto quanto permitia o frouxidão constante de seu cotidiano. Resistira por medo; obrigara-se a estudar
para as provas ﬁnais do dia seguinte, mas, por ﬁm, tombara entre livros e cadernos.
Súbito, acorda batendo a cabeça na lateral do criado-mudo. Pragueja baixinho e descansa a mão
na têmpora dolorida. Quatro da manhã. Sono perdido. "Inferno", suspira longamente. Senta-se na cama,
coçando os olhos. Esfrega os pés numa garrafa de vinho; chuta com o dedão alguns livros esparramados.
Retorce a língua, estranhando a falta de saliva; apercebe-se da sede. A boca estava tão seca que podia
sentir a aspereza interna das bochechas e o relevo deixado por mordidas acidentadas.
Atravessa a porta do quarto e desce a escada em direção à cozinha.
Abre a porta do refrigerador, vasculhando por entre a selva de potes. A mão avança sobre a
garrafa gelada de água, trazendo um alívio momentâneo. Mas apenas momentâneo. Percebe, naquele
instante, a força da urgência: os lábios rachados, a ardência na língua, o paladar alterado. O corpo gritava
de sede! Não estava apenas pedindo, estava exigindo uma atitude.
Abre a tampa da garrafa e bebe no gargalo, gole atrás de gole. O líquido pulsante invade a
garganta sedenta, num prazer e alívio que se alternam e combinam-se. O frescor espalha-se, contraindo
pele e músculos; a cabeça dói.
O corpo relaxa. A pele respira.
Mas a boca seca em seguida.
Enche então um copo com gelo, e depois água, mais água. Bebe com anseio e sofreguidão, em
goles ainda maiores e mais intensos.
Nada.
Serve-se de uma segunda dose de água; depois de uma terceira, de uma quarta e de uma
quinta. Bebe copo atrás de copo; ignora os dentes que doem, valeria a pena se fosse uma solução
deﬁnitiva.
Mas não era.
O estômago pesa com o excesso de líquido. Sente a aridez alastrando-se pelo corpo. A pele
gordurosa mostrava-se seca. Os dedos já não deslizavam, prendendo-se uns

nos

outros

angustiosamente.
Abandona o copo e arrasta-se até o hall de entrada. Abre a porta da casa, torcendo pelo
encontro com uma brisa eventual. A garganta endurece, contraída, e o medo sussurra baixinho. Os dedos
tomados de vincos perturbam-no grandemente, como anúncios de um futuro próximo. O que fazer?
"Caminhar", pensa ele.
As quadras passam devagar, impulsionadas por passos mal dados. Em um bar desconhecido,
avisos de cerveja barata atiçam-lhe a sede, e ele adentra o recinto tomado de esperança. A recepção de

olhares intriga-o.
Senta-se numa mesa de plástico velha e manchada. Pede a longneck da promoção e despeja a
ansiedade da espera no esfregar trêmulo das mãos. Por um instante, sente-se acolhido naquele
ambiente. Será que pai ﬁcaria satisfeito se ele arranjasse um emprego de garçom?
A cerveja chega coberta de branco e é apressadamente levada aos lábios. O líquido derrama -se
para dentro do corpo num amargor gelado e maravilhoso. Que belo remédio seria este.
Seria. Mas não é.
Contudo, a sede trouxera-o até ali por algum motivo. Talvez algo mais forte? A pinga do barbudo
na mesa vizinha? "Posso...?" O homem ﬁta-o por alguns instantes, mas estende-lhe o copo – sem uma
palavra. A aguardente traz o alívio da anestesia instantânea, mas reacende, e m seguida, o ardido da
garganta.
Desânimo. Derrota.
Arrasta-se lentamente para a porta, sob o olhar do balconista, que nem considera a possibilidade
de cobrá-lo. Questionar um sujeito que se porta como um drogado, trêmulo e assustado, e que anda pela
rua com um pijama em farrapos, não lhe parece boa ideia.
Do lado de fora, Zé Ramiro admira o calçamento imundo, procurando seu destino. Um mendigo
surge, gritando e batendo no portão de um antigo bingo do outro lado da rua. O sujeito arranca os
cartazes e faixas, rasgando em pedaços os convites coloridos a uma noite de boa sorte, vociferando
insultos e discutindo com inimigos imaginários.
E então, por entre as papilas deformadas, uma gota corre: nascida na ponta da língua e
perdendo-se no fundo da garganta. Era a sede apontando mais um desejo, disso tinha certeza. Mas um
desejo de quê, se só via ali o mendigo? Deveria, por acaso, bebê-lo?
Deveria... Deveria? Bebê-lo...? Mas... Será?
Não isso não! Não poderia fazê-lo, nem se fosse sua única chance de ter a tranquilidade
restaurada.
Mas então imagina-se corajoso, resistindo aos ditames da sede, pagando o preço da ousadia. A
pele murchando, enrugando ainda mais; os músculos atroﬁando. Por ﬁm, cairia de joelhos, sem forças,
implorando por um copo d'água que não iria realmente satisfazê-lo. Os pais iriam encontrá-lo, no dia
seguinte, morto. A mãe choraria. O pai iria consolá-la. "Morto de sede".
Pois é...
Ainda indeciso, toma do lixo uma pazinha de jardinagem e marcha em direção à calçada oposta.
A cada passo, questiona-se quanto às implicações que se seguiriam. Mas não era a razão que guiava
seus pés e sim as necessidades do corpo que, na ânsia por atenção imediata, por vezes distorcem a
percepção do óbvio e do absurdo. É a sede que comanda a marcha em direção ao pobre coitado, que
guia a mão que levanta e que abaixa-a novamente; forte, rápida, ávida. O condenado cai, segurando a
nuca cortada. Depois um golpe na cabeça, e mais um. Ouve-se lamentos, choramingos e ganidos infantis.
Gritos de "Ahh!!!", súplicas de "Para...".
O silêncio volta.
Admira o corpo caído no chão. Caído por sua causa, pela sua mão. Pensa na vida que se foi, no
sangue, que brota dos vários cortes – do pescoço principalmente. Sangue vermelho, escuro, perdendo-se
no asfalto acidentado. Estremece, com medo de si.
Aproxima-se do cadáver, sentindo o cheiro característico da falta de banho. Analisa as roupas
estranhas e esfarrapadas, sujas, a pele encardida. Sente nojo. Obriga-se a ajoelhar-se e sente o
estômago agitar-se em revolta. A razão tenta convencê-lo a ser razoável, a desistir, mas é inútil: a sede
lançou o seu chamado. Abaixa-se perto do pescoço do morto, tentando não o tocar com as mãos.

Aproxima o rosto da ferida maior. Percebe espasmos no corpo caído, talvez não esteja morto. O cheiro de
ranço, assim tão próximo, beira o insuportável; sente que não conseguirá ﬁcar ali por muito tempo. Mas
precisa tentar. Então mergulha os lábios no pescoço do mendigo, ainda não acreditando. Sente o calor.
Sente o gosto metálico misturado a um azedo salgado. Lambe duas, três vezes, e então...
Cospe. Limpa a boca com a mão e com manga do pijama. Tosse um sangue que não é o seu e
amaldiçoa-se pela ideia estúpida.
Medo. Desespero.
Sente a sede concentrar-se na garganta, apertando, estrangulando, expulsando de seus
pulmões o ar denso e rarefeito daquela noite de verão. A boca, entreaberta, busca um alívio mágico, um
conforto qualquer para os tormentos de seu corpo e espírito, enquanto os olhos passeiam pelo cenário
urbano. Redescobre a luz solitária do bar destoando da languidez da periferia, colorindo de amarelo a
vergonha de seus atos. Que outros olhos o espreitariam de lá, com o mendigo ensanguentado a seus
pés?
Corre, trôpego, por entre ruas desconhecidas, tomadas e abandonadas a esmo. Percebe, pela
primeira vez, as mãos distorcidas pelas sombras do sol nascente; os ossos projetados em meio à pele.
Para onde ir? Onde estaria o descanso para seu aﬂição?
Então surge um degrau; a escadaria de uma igreja. A sede incentiva-o, poderia ser a sua
resposta. Enche-se de esperança e anseio! Corre até lá, emocionado. A porta está aberta. Ele espia por
ela, desejoso de entrar. Poucos metros separam-no de sua salvação, ele agora tem certeza. Está ali, em
algum lugar, a solução para todos os seus problemas. E então poderá voltar ao conforto de casa e tudo
ﬁcará bem.
Uma ou duas almas vão chegando atrasadas, contornando-o com distância. Ele ignora-as,
focado em sua busca. Os olhos passeiam pelo teto alto, pelos bancos em listras, pelos vitrais, as plantas,
as paredes brancas. Observa o padre e seus gestos expansivos, os ﬁéis respondendo em coro... Onde
está? Onde está a resposta? Uma mulher faz o sinal da cruz, depois de tocar em alguma coisa... E então
ele vê! Água benta! Aproxima-se da cuba de pedra e recolhe uma dose com as mãos. Ingere o líquido
respingando-se todo. Tem gosto de água da torneira. Mas é benta. Percebe olhares de repreensão e
cochichos nervosos. Pouco importa. Enﬁa o rosto na cuba, batendo a testa no pilar de sustentação. Bebe
em goles sonoros, sugando o ar de vez em quando. Num revirar de cabeças, a massa surpreende-se com
uma silhueta ofensivamente debruçada sobre o depósito da santa água. O burburinho irrompe.
Uma beata levanta-se lá da frente e avança em sua direção. O dedo em riste cadencia as
críticas, bradadas a plenos pulmões: "Mas o que é isto? Que falta de respeito! Sai daí, moleque! Sai!". Um
cortejo de senhoras seguem-na com retidão na postura e ódio no olhar, e Zé Ramiro lamenta a decisão
errada: a água da igreja trouxera menor alívio do que o da geladeira de casa.
Dispara porta afora, pulando os degraus da escadaria, que voa sob seus pés. Na fuga afobada,
tropeça; arrebenta-se no chão, num baque surdo. O corpo dói. Dói de verdade, como nunca doera antes.
Fora tocado pela calçada.
Deﬁnitivamente.

TRÊS POR QUATRO

José Carlos da Silva
Na praça, os meninos corriam atrás de uma bola, nem mengo, nem tricolor todos defendiam seus
sonhos. Pelas ruas todos não viam à hora de deixar de lado paletó e terno, ou ao menos soltar um pouco
mais a gravata, substituir os cansados sapatos pelas sandálias ou chinelos e aproveitar o ﬁnal da tarde ou
o começinho da noite.
Da janela de seu quarto no hospital Goldman via o céu, com os olhos da criança que sobreviveu ao
campo de concentração, de todas as joias que vendeu não se lembrava de nenhuma com aquele tão
sonhado azul. O Redentor parecia sorrir, seus braços sempre abertos nos lembravam quem dava as
costas aquém. Talvez isso tenha inspirado á Paulo sua predica pelas ruas abafadas muito mais que o
sermão da noite anterior onde o pastor avivou a fé de todos e preparou suas ovelhas para o dia do juízo.
Sua voz rouca perseguia ouvidos aﬂitos, distraídos com as músicas sempre tão altas de seus mp3 e ipods.
Belmira pensou que as contas de Oxossi só podiam ser tão azuis como aquele céu. Okê Aro, gritou, e
todos no terreiro prostaram-se no chão. Sem saber bem o porquê.
Na praia, o vendedor de sorvetes não dava conta das mãos ávidas de seus clientes. Um bom dia,
pensou.
Ninguém percebeu se veio do sul ou do norte aquela brisa refrescante. Porém, Antunes concluiu que ela
casava- e muito bem- com uma caipirinha de maracujá. Na dúvida, pediu outra para o garçom, só para
comprovar se o paladar continuava o mesmo ou se apostaria, com o próximo vento, no kiwi ou em alguma
outra fruta exótica.
Certamente padre Desidério não se importaria se ele se atrasasse só um pouquinho aquele dia para a
missa da tarde, pensou o coroinha.Sem lembrar-se que o velho padre costumava tirar uma longa sesta
após o almoço.
Cleonice abriu a porta do salão de beleza para entrar um pouco mais de ar. E, como não tinha clientes
marcadas para as próximas duas horas, deixou-se sentar nos degraus da pequena e abafada garagem
onde montara seu salão e onde enterrara sua economia de anos.
Laura abriu a porta da área de serviço de sua casa na Vila, deu um chega para lá no velho poodle, e
recolhia sua roupa tentando adivinhar se o marido chegaria de bom ou mau humor aquela noite. Aﬁnal,
duas horas e meia de trem lotado comprometem o humor de qualquer um. Quem dirá, então, o amor dos
dois?
Após quinze anos procurando erros na ﬁlosoﬁa de Nitche o professor abriu a janela e concluiu que ele
não errou!Apenas nunca viu um céu assim...
Na sala com o ar condicionado eternamente quebrado Alcides perguntou-se porque não seguiu seu
primeiro impulso e tornou-se surﬁsta proﬁssional ao invés de delegado. Culpava o pai, a educação que
recebera, os ﬁlmes de detetives, os livros de madame Aghata Christie e até suas últimas três ex-esposas.
Mas Camila, não!Camila era diferente. Seis meses mais tarde não veria diferença nenhuma entre ela e as
outras e sentiria mais a dor da despedida do seu dinheiro indo para o pagamento de mais uma pensão do
que alguma saudade dela.
Após limpar a boca com um guardanapo já usado, sem saber por quem, Antenor voltou ao ofício.
Descobriu o corpo sobre a mesa e lamentou que não fosse mais um personagem dessas séries
americanas contando com recursos tecnológicos de última geração!Teria que contar, um a um, todos os

orifícios de entrada e da saída das balas e, supostamente, descrever as trajetórias de cada uma delas.
Não se preocupava com o mundo lá fora.
A brisa preguiçosa demorou-se pelas esquinas, pelas praias, pelos botequins e quando dobrou a Getulio
Vargas cansou-se de si mesma. Arrastava um peso só cabível em sua razão de brisa; uma nuvem
branca, límpida, alvura dos céus. Que pousou sobre a cidade apenas uns breves instantes. Tempo mais
que o suﬁciente para todos aqueles que ainda procuravam pela brisa olharem para os céus a sua procura
e se perguntarem para onde teria fugido. Centenas de olhos a viram, centenas de corações balançaram.
Medo, incerteza, não havia previsão de chuva para aquela tarde, tão pouco para os próximos dias. Depois
da última tempestade, todos passaram a olhar para o céu com mais cuidado. Com temor, com o receio da
incerteza. Foi essa incerteza que fez Antunes pedir uma marguerita. Apreçou os passos do cansado
coroinha, lembrou Belmira que era quarta-feira dia de Xangô e Yanhassã e não quinta-feira dia de seu
pai Oxossi. Fez Laura recolher a roupa apressadamente e ir dormir mais cedo.Para seu homem pior que
a viagem no trem lotado era uma quase noite chuvosa no mesmo trem lotado.
A semelhança de seu homônimo Paulo teve uma visão. Nela o Redentor coberto pela água numa tarde
chuvosa parecia mais chorar do que sorrir e se imaginando lá do alto olhando para baixo a única coisa
que podia ver era o lixo que voltava junto com o esgoto. Calou-se, enﬁm, e foi procurar sua voz, sua Paz
e sua força em outro lugar.
Os meninos pensaram como seria bom jogar uma pelada no meio do terreno baldio em frente à praça
com a chuva caindo. Ah, nada como futebol na lama. Quem nunca jogou não sabe o que está perdendo.
A inconstância da vida e da natureza chocou profundamente o professor que concluiu que precisaria de
mais uns quinze anos para ter, ao menos, a certeza de que Nitche estava tão errado assim. Goldman
dormiu, não fechou os olhos, meia hora depois alguém lhe faria esse último favor. Parecia sorrir, nunca se
soube do que ou para quem.
Dá, dá!-balbuciou um menininho de quase um ano. A mãe ao vê -lo apontar para cima deu com as vistas
no vendedor de algodão doce e lhe comprou um colorido de azul. Decepcionado o menino seguia a
nuvem com os olhos e sacudia o algodão doce enquanto sua mãe apertava o passo com medo da chuva
que não viria. Ele queria mesmo era um pedaço da nuvem enrolada num palito...

