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Valorização da literatura
Historicamente, nossa cidade é marcada por se
destacar nas artes em todas as suas manifestações. A
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
(SemacTur) tem sido a responsável por manter essa
condição ao longo dos últimos anos e o tem feito com
maestria.
Este livro traz o resultado do terceiro ano de
realização do Prêmio Escriba de Crônicas, desenvolvido pelo grupo da nossa Biblioteca Municipal
“Ricardo Ferraz de Arruda Pinto”. O Prêmio, que já
acontece há mais de vinte e cinco anos, intercalando
Crônicas, Contos e Poesia, tem por objetivo valorizar,
incentivar e fazer fluir esses gêneros literários.
E este incentivo não se resume apenas a esta
publicação, em que figuram os trabalhos dos quatro
premiados, das sete menções honrosas e onze
selecionados. Os quatro melhores também receberam
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mais de R$10 mil em prêmios, tornando o concurso
ainda mais interessante num momento como o atual.
E o poder Público se orgulha por ser atuante em
todos os momentos do movimento cultural piracicabano. Parabéns aos nossos escritores e a todos os
que se envolveram em mais esta iniciativa.
Barjas Negri
Prefeito do Município de Piracicaba
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Trabalho de excelência
É com grande satisfação que realizamos a 3ª
edição do Prêmio Escriba de Crônicas. O Prêmio, que
acontece anualmente, alternando os Prêmios Escriba
de Poesia, de Contos e o de Crônicas, é cada vez mais
um grande sucesso.
Neste ano atingimos o recorde em participação,
com 987 inscrições. Dessas, 26 de estados brasileiros,
incluindo o Distrito Federal. Do exterior, recebemos
trabalhos do Canadá, Estados Unidos, Itália, Japão,
Moçambique e Portugal, e para coroar, 73 crônicas
foram inscritas por escritores piracicabanos.
Os autores dos trabalhos que ficaram entre os
primeiros quatro lugares foram premiados com
valores significativos. Foram também distinguidos
sete menções honrosas e onze selecionados, que compõem a coletânea do concurso.
Por tamanho desempenho, agradecemos aos
membros das Comissões Organizadora e Julgadora,
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aos funcionários da SemacTur e Biblioteca Pública
Municipal “Ricardo Ferraz de Arruda Pinto”, e a todos
os inscritos, que mais uma vez ajudaram a tornar o
Prêmio Escriba um trabalho de excelência!
Rosângela Rizzolo Camolese
Secretária Municipal da Ação Cultural
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Literatura de uma nova geração
A terceira edição do Prêmio Escriba de Crônicas,
realizada este ano, teve um número expressivo de
inscrições, o que revela o empenho, a dedicação, a
responsabilidade e o profissionalismo com que a
Comissão Organizadora, formada por funcionários e
estagiários da Biblioteca Pública Municipal, tem
dedicado à realização desse concurso que já atravessa
quase três décadas desde a sua primeira edição, na
modalidade poesia.
Com este aumento significativo nas participações, sobretudo nessa modalidade, a mais jovem
dentro do Prêmio Escriba, a Comissão Julgadora teve
um desafio maior, somente realizável graças ao seu
grau de conhecimento e comprometimento durante os
meses que lhes foram destinados para leitura dos
quase mil textos inscritos.
De fato, um trabalho e tanto, mas que valeu
muito a pena, pois os resultados foram significativos
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para todos nós, em especial por contarmos com uma
participação quantitativa e qualitativa de estudantes
do ensino médio. Isso mesmo, uma geração de jovens
escritores desponta em um cenário no qual, às vezes,
se pensa que a literatura possa estar perdendo espaço
para outros modos de comunicação e entretenimento,
mas não, a literatura permanece sendo um meio
importante de expressão artística, um meio de educação sem o qual o mundo perderia muito do seu
encanto.
Assistimos, nesta edição, ao encontro entre
gerações de novos e experientes autores. Que os
leitores desta antologia possam apreciar essas múltiplas vozes que remetem ao passado e se lançam ao
futuro próximo pela articulação entre veteranos e
novatos na constituição de uma literatura dinâmica,
viva e que faz pulsar a nossa motivação na realização
desse relevante concurso literário.
Rosana Oriani
Diretora da Biblioteca Municipal de Piracicaba
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Crônica: um bate-papo com o leitor
Dos gêneros literários, a crônica talvez seja o
mais próximo do cidadão comum, na sua associação
com as páginas do jornal onde ela se aloja privilegiadamente junto aos textos de opinião. Praticada por
muitos de nossos melhores autores, a crônica foi
conquistando diariamente o gosto do leitor brasileiro
com sua proposta de texto leve e ligeiro.
Os quase 1000 inscritos de todos os estados
brasileiros (além de algumas inscrições vindas do
exterior) são um indício do sucesso dessa relação de
amor, ao mesmo tempo em que atestam o Prêmio
Escriba como um conceituado concurso no cenário
literário nacional.
Lirismo, humor, reflexão, ironia, boas ilações,
toda gama de estilos textuais foi dada ao nosso
julgamento. E com os mais diversos temas: desde o
intimismo da observação da passagem do tempo às
agudas preocupações sociais com a crise política e o
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aumento da violência, passando pela inevitável
presença revolucionária das novas tecnologias de
comunicação na vida do indivíduo.
A nós da Comissão Julgadora coube a desafiadora
tarefa de selecionar dentre tantos desses textos interessantes os poucos que deveriam constar na coletânea.
Ficamos especialmente felizes em saber de um
dado estatístico percebido no Escriba deste ano: o
aumento expressivo de participantes em idade escolar,
o que revela uma interessante relação do concurso
com o sistema de ensino e sinaliza sua longevidade.
Alexandre Basso
Comissão Julgadora
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25 anos de Prêmio Escriba
Este ano foi de grata surpresa para nossos concursos literários. Assim como ocorreu com o
Microcontos de Humor, o Prêmio Escriba de Crônicas
recebeu número recorde de inscrições, uma marca que
nos brinda neste momento especial de comemoração
de 25 edições do Escriba. Tal fato muito nos alegra e
nos impulsiona para a continuidade: é a comprovação
de que temos conquistado espaço no cenário nacional
e alcançado os mais diversos tipos de público, por
meio de intensa divulgação e promoção. Participantes
de todo o Brasil e também do exterior enviaram 987
crônicas, compondo um amplo perfil de escritores e
escritoras, em termos de experiência, de localidade e
de faixa etária, de estilo e de escola literária.
Esses números são importantes e nos auxiliam a
compreender a extensão e a abrangência do trabalho
realizado. Mas eles apenas se revestem de sentido e
verdadeira relevância pelos textos enviados, que não
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podem ser avaliados, para os fins deste concurso,
senão por sua qualidade. Dessa maneira, apresentamos as obras que, entre as quase 1000 inscrições, se
destacaram e foram selecionadas pela Comissão
Julgadora para compor esta antologia. Mistos de
conversa, de olhar peculiar, de captura instantânea do
cotidiano, as crônicas aqui reunidas demonstram o
dinamismo e as várias facetas do gênero, ora
evidenciando o que ele tem de mais narrativo e anedótico, ora apresentando suas características consagradas de reflexão, agilidade e leveza, comentário e
crítica. É nosso intento que esta coletânea proporcione
enriquecedora experiência de leitura.
Parabenizamos os vencedores e os selecionados,
e agradecemos a todos os participantes, com o desejo
de que prossigam encontrando na literatura um
espaço de expressão e realização artística. Nossos
agradecimentos à Comissão Julgadora, à Secretaria da
Ação Cultural e Turismo, aos funcionários e
estagiários da Biblioteca Pública Municipal “Ricardo
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Ferraz de Arruda Pinto”, e a todos que nos auxiliaram
na realização e divulgação desta 25ª edição do Prêmio
Escriba.
Comissão Organizadora
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Premiados

1º Lugar
A língua, o asterisco e a natureza da sardinha
Pseudônimo: Alberto Pinheiro
Arzírio Cardoso
Campo Largo – Paraná

Parece que algumas embalagens agora estão
vindo com informações elucidativas que visam a
proteger os consumidores de serem enganados pelas
próprias embalagens.
Numa caixa de leite de uma marca específica, por
exemplo, fiquei sabendo que aquele produto era uma
excelente fonte de cálcio. Um asterisco ao lado da
palavra “cálcio”, no entanto, direcionou obliquamente
meus olhos para as letras miúdas localizadas num
recanto logo abaixo, em que aparecia o esclarecimento: *assim como todo leite.
E assim, no universal movimento corporal dos
desconfiados – o olhar de canto – desfez-se de
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imediato a ideia de que aquela marca específica podia
me trazer um benefício que as outras não podiam.
Aliado a essa fundamental característica de ser
um inveterado bebedor de leite (mamífero que sou),
está o fato de às vezes eu também me deliciar comendo
sardinhas (não juntos os dois, claro fique, que seria
perturbador). Nesses tempos de pressa, comida pronta
e saudável à distância de um armário e de um abridor
é sempre muito bem-vinda. O único elemento nessa
história que se poderia chamar de estranho é que
garfeio os peixinhos sem retirá-los da lata, in latura,
ali no cocho mesmo. Mas só o faço depois de ler as
importantes informações fornecidas pelos fabricantes,
ultimamente tão preocupados em sanar as dúvidas que
sempre surgem antes de pormos algo na boca. Essa
lata me informava que o produto contém Ômega 3.
Eu, que pensava que o Alfa e o Ômega eram um
só, fiquei espantado ao saber que já haviam criado o
terceiro. E só abandonei os desdobramentos lógicos
dessa divagação quando avistei o asterisco.
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Pensei: Lá vem!
Asteriscos têm se revelado um perigo. Imaginei
que uma dessas recorrentes artimanhas contratuais
me surpreenderiam e me avisariam que eu só poderia
usufruir dos benefícios do óleo milagroso caso fizesse
uma assinatura de 2 anos de exclusividade com a
marca, e que, caso me arrependesse 43 dias ou 27 horas
depois, teria de pagar uma multa rescisória cara o
suficiente para que os préstimos e a proteção já proporcionados a mim pelo peixe fossem inferiores ao
preço pago pela desistência.
Mas nesse caso não era um asterisco dessa estirpe. Assim como na caixa de leite, ele apenas revelava
uma informação que punha aquela sardinha em pé de
igualdade com todas as outras sardinhas do mundo:
contém Ômega 3*... E logo abaixo: *como todo produto
desta natureza.
E foi aí que meu cérebro se contorceu de vez. O
movimento oblíquo de olhos dissimulados deu lugar à
mais completa estupefação e à consequente dilatação
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das pupilas. Arregalei, estufei, esbugalhei os olhos,
diga-se de uma vez.
Desta natureza? Qual natureza? A natureza de
vir em latas? Também há milho enlatado e, acionando
meus parcos conhecimentos alimentício-nutricionais,
sei bem que milho não contém Ômega 3. Natureza de
ser aquático? Cavalos marinhos, algas e submarinos
também são. Natureza de ter dois olhos laterais?
Zebras também os têm assim. Natureza de ter escamas? Cobras as ostentam e nem por isso as enlatamos
para consumir seu óleo. Natureza de ter óleo? O
horripilante grão de soja e os leões marinhos também
têm. A natureza de não ser bípede? De não ter braços?
De não ser hábil a ponto de escapar de redes? De ser
pecilotérmico? Qual raios enfim é a natureza de uma
sardinha?
Somente alguém muito sem juízo levaria a sério
as perguntas acima. Ou alguém que as fizesse já com
a intenção prévia de refutá-las depois. Ou alguém que
quisesse fazer graça. Ou alguém chato mesmo. Porque
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nelas claramente há um universo paralelo e inóspito
de

interpretações

que

simplesmente

nós

não

visitamos, efeitos colaterais da nossa capacidade de
raciocinar que descartamos por não levarem a lugar
nenhum, um ponto morto que funde o motor sem
fazer o carro sair do lugar.
Quando o contexto onde uma palavra se insere é
conhecido, somos muito certeiros e apostamos nossas
melhores fichas em seu sentido reconhecidamente
mais plausível. Mais ainda quando presumimos que o
interlocutor não deseja ser ambíguo, ou engraçado, ou
chato. Otimizamos as escolhas. Se digo à menina que
ela é uma flor, seleciono o perfume, a delicadeza e a
beleza como os aspectos comparativos mais relevantes, e não o fato de as flores serem meio paradas,
serem espinhosas, de serem feias a maior parte do
tempo e só florescerem de vez em quando, de
morrerem na flor da idade, de se reproduzirem com
ajuda de abelhas etc.
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Seria um mundo insuportavelmente palavroso se
todas as etapas que levam à compreensão tivessem de
ser explicitadas. Caleidospicamente perverso se todos
os potenciais sentidos de todas as palavras e sentenças
tivessem de ser levados em consideração. Embora seja
essa a postura mais sensata a se tomar antes de assinar
um contrato ou ao ler um poema, não é isso o que
fazemos na maior parte do tempo. Não precisa.
Sabemos que o outro sabe que nós sabemos que o
outro sabe o que está sendo dito. Na imensa maioria
das vezes, uma rosa é uma rosa. Mesmo. E quando
digo que mãe é mãe não preciso pedir desculpas por
ter dito uma frase circular, porque todos sabem que
não é.
A natureza inequívoca de uma sardinha é ela ser
uma sardinha e não outra coisa. E isso inclui toda a
população de sardinhas de todos os mares, de todas as
redes e de todas as latas. Quem diz isso sou eu, claro,
ser falante. O que a pobre sardinha rica em Ômega 3
diria de sua própria natureza caso pudesse pensar e

3º prêmio escriba de crônicas | 21

falar foge completamente de minha alçada. Mas
aposto que elas se compreenderiam, como todo produto desta natureza. Natureza de linguagem.
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2º Lugar
Casos de tartarugas
Carlos Conte Neto
São Paulo – SP

A família Almeida, moradora do Realengo, zona
oeste do Rio de Janeiro, deu pela falta de Manuela no
início dos anos 80. Apesar da reconhecida lentidão das
tartarugas de um modo geral (o que deu origem à
expressão “passos de tartaruga”), a principal versão
para o sumiço de Manuela é a de que, aproveitando-se
do descuido de seus donos, ela teria caminhado até o
quintal da frente e passado por uma fresta do portão.
Nenhum vizinho viu e ninguém mais soube dela.
Imagino que não tenham se esforçado muito para
encontrá-la, afinal ninguém sai por aí pregando fotos
de tartaruga nos postes, muito menos oferece recompensa para quem achar o animal, o que certamente eu faria caso o desaparecido fosse o meu cão.
3º prêmio escriba de crônicas | 23

Pobre Manuela. Pobres tartarugas, retiradas da
natureza para servirem de animais de estimação de
segunda linha, talvez um pouco mais queridas que
peixes betta e canários, mas, sem dúvida, desvalorizadas. Com passos de tartaruga e sem olhar para trás,
Manuela fugiu.
Mas a história não acaba aí. Leonel Almeida, o
patriarca, tinha hábitos acumuladores. Todo eletrodoméstico quebrado que encontrava na rua ele levava
pra casa – um grande sobrado com edícula e vários
cômodos desocupados, onde ele foi juntando suas
tralhas ao longo de décadas. Quando Leonel morreu,
em 2013, os filhos fizeram uma grande faxina com o
intuito de desobstruir os cômodos tomados pelo
entulho – parece que um andar inteiro estava interditado. Foram enchendo a caçamba de tralhas (TVs,
vitrolas, vídeos, liquidificadores, fogões), até que um
vizinho veio perguntar se eles iam jogar a tartaruga
fora também. Lá estava Manuela, dentro de uma caixa
de som, à espera do caminhão de lixo. Como na
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crônica “Caso de canário”, de Drummond, a tartaruga
ressurgiu do lixo – ressuscitou –, mas pelo menos não
mordeu o dedo do homem, apesar da fome que devia
ter.
Difícil acreditar, eu sei. Trinta anos! A princípio
eu também não acreditei. Joguei no Google e vi que a
notícia do jabuti de Realengo correu o mundo,
despertando as reações mais diversas, desde os que
simplesmente não acreditam na história (os Almeida
teriam ido atrás dos seus cinco minutos de fama), até
os que se emocionam com o desfecho feliz da sofrida
Manuela. Veterinários entrevistados disseram que a
tartaruga pode ter sobrevivido tomando água da
chuva e se alimentando de insetos e fezes de outros
animais, como ratos e lagartixas. No site da Discovery,
a tartaruga, que pode ficar até três anos sem comer,
figura entre os nove animais mais resistentes do
mundo, ao lado da lagosta, da barata (que sobrevive
inclusive a uma explosão nuclear) e do besouro da
Namíbia.
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Quando li essa notícia, fui transportado para os
meus seis anos. Lembrei-me da minha tartaruga; na
verdade, a tartaruga era da minha avó. Não me lembro
de seu nome, nem se era macho ou fêmea, só sei que
era grande, vinte e poucos centímetros de altura,
perninhas fortes e arqueadas, garras compridas,
firmes, e imagino que devia andar até mais rápido do
que a média das outras tartarugas, contrariando a
expressão que há tempos vem difamando a espécie.
Minha avó cuidava bem dela. Todo dia repunha as
verduras e legumes da panelinha e nunca deixava
faltar água. Não sei se morria de amores por ela (até
porque não sei se é possível morrer de amores por uma
tartaruga), mas lembro que aos domingos, quando a
casa se enchia de crianças, minha avó a deixava andar
pela cozinha e pela sala para que a gente brincasse
com ela, como se fosse possível brincar com uma
tartaruga. Mas quem é capaz de explicar isso para uma
criança? O bicho devia odiar os domingos.
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Não era domingo, pois tinha acabado de almoçar
e esperava meu avô terminar de comer para me levar
à escola. Vestia meu uniforme azul e amarelo do
colégio e, de mochila nas costas, fui até o quintal para
passar o tempo. Encontrei a tartaruga dando sopa
debaixo do tanque: estava encolhidinha, talvez
dormindo. Sem me preocupar com a sua vontade,
peguei-a com as duas mãos – ela escondeu a cabeça e
os membros dentro da carapaça –, levantei-a na altura
do meu nariz e comecei a brincar de aviãozinho com
ela. Pilotando meu avião-tartaruga, sobrevoamos o
tanque, o cesto de roupas sujas, depois passamos pelos
lençóis estendidos no varal e contornamos o pé de
romã... Tudo ia bem até eu decidir que na verdade
estávamos em guerra e era possível observar a
aproximação de caças inimigos. Era preciso desviar
dos tiros que vinham de todos os lados, do céu e da
terra, e depois de abater dois caças e avariar a
fuselagem de outro, o avião-tartaruga foi atingido na
cauda por baterias antiaéreas e precisou fazer um
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pouso de emergência no canteiro de flores, deixando
um denso rastro de fumaça para trás. Sorte que um
tanque aliado estava por perto e pôde resgatá-lo no
meio da vegetação. Assim que o tanque se aproximou
– na verdade uma bacia de plástico fazendo as vezes
de tanque –, o bravo piloto criou coragem e pôs a
cabecinha pra fora para se certificar de que estava
tudo bem. Agora a missão seguiria por terra… Mas
meu avô gritou da cozinha: hora de ir pra escola.
Eu tinha apenas seis anos, por isso ninguém
brigou comigo. Era verão. O sol estava muito forte
naquela tarde. Quando voltei da escola, por volta das
seis horas, encontrei minha avó em frente ao tanque
de lavar roupas, segurando a tartaruga debaixo da
torneira aberta. “Você viu que bonito? Viu só que
bonito o que você fez?”, ela perguntou, com a ironia
característica de quando está brava. Demorei alguns
segundos para me dar conta do que tinha acontecido.
A tartaruga tinha passado a tarde inteira dentro da
bacia de plástico, virada de barriga pra cima, sob um
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sol de mais de trinta graus. Minha avó, em vão, tentava
reanimá-la, jogando água no casco, nas patas, na cara,
mas não havia mais nada a ser feito por ela. Teve uma
morte lenta, dolorosa, terrível. Esturricou. Eu, por
minha vez, me senti esturricar por dentro, tal como o
genro da crônica de Drummond. Tentei me convencer
de que o sol a havia assassinado, não eu. Até hoje,
quase trinta anos depois, tento me perdoar pelo que
fiz. O animal pré-histórico, um dos mais resistentes do
mundo, capaz de ficar até três anos sem comer – haja
vista a façanha da tartaruga de Realengo –, não foi
capaz de resistir às mãos de um garoto de seis anos.

3º prêmio escriba de crônicas | 29

3º Lugar
Faxineira nova, lista nova
Maria Pilar Michielin Zurita
São Paulo – SP

Ela chegou no primeiro dia já revolucionando a
lista de compras, que costumava ser um marasmo
quase mesmice. No supermercado, entre detergentes e
amaciantes, quando eu ainda estava arrasando no caça
ao tesouro, eis que me deparo com o requerido X-14.
Após uma breve leitura da embalagem, percebi
que era pertencente ao filo produtos de limpeza, da
classe produtos para banheiro, da família dos tiralimos, do gênero X-14, da espécie sem cloro.
Nos estranhamos nos primeiros momentos, mas,
aos poucos, fui perdendo a timidez, abrindo meu
coração e um espacinho no carrinho. E assim, aos
poucos, como quem sabe a que veio, ele se tornou o
novato do pedaço, o recém-chegado integrante da
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dispensa. Eu olhava com orgulho para aquele
imigrante que fez o seu porto seguro, o seu cais, no
meu armarinho na lavanderia. Ele que me ganhou sem
que eu me perdesse ao desbravar essas terras desconhecidas.
Na dúvida, comprei o sem cloro, acho que o cloro
pode fazer mal à pele. Sem cloro? Presta não… Não
tinha o com cloro? Ela me perguntou, um tanto
perplexa, como se eu tivesse pedido um bife à cavalo
sem ovo, um salpicão sem salsão ou um misto quente
sem presunto.
Quase tirei 10 na prova do caça ao tesouro – acho
que uns 9 dá pra negociar – pois desbravei aquele
supermercado e, querendo encontrar um X-14,
encontrei dois, entretanto, o eleito não prestou.
Pode soar como esquiva, mas, como eu poderia
supor se vivo no universo dos desacompanhados?
Onde o que presta é pão sem glúten, leite sem lactose,
xampu sem lauril, amor sem compromisso e asseme-
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lhados sem partes de si? Vivo na ode à ausência, em
que a falta vale mais que a presença.
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Melhor de
Piracicaba
Homenagem a
José Alcântara Machado de
Oliveira

Essa tal de hipocrisia…
Sofia Vitti Quartarolo
Piracicaba – SP

Dia desses, a caminho do trabalho, estava
enfrentando um trânsito infernal. No meio de meu
percurso, numa parada no semáforo, pus-me a
observar os carros à minha frente e a imaginar qual
seria o destino e a realidade de cada pessoa que estava
na mesma situação que eu: parada naquele semáforo.
Foi quando me deparei com um adesivo colado
no vidro traseiro de um dos carros. Em tal selo, viamse os dizeres: “Cuidado! Marquinhos a bordo”. Reparei
que, dentro desse carro, havia um menininho e
presumi que ele seria o tal Marquinhos.
“Olha a preocupação dos pais dele ao colocarem
um aviso em seu carro para alertar os motoristas sobre
uma criança lá dentro e, assim, redobrarem sua
atenção na via”, pensei. Imaginei que deviam ser pais
muito preocupados e atenciosos. Marquinhos devia
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frequentar a mais renomada creche, ter os mais
modernos brinquedos e ter o máximo de carinho e
proteção de seus pais. Ele, sim, devia ser uma criança
realizada.
Foi quando abriu o semáforo e, antes de
continuar meu trajeto, dei mais uma olhada no carro
adesivado e me surpreendi: Marquinhos estava sem
cinto de segurança e em pé no banco de trás. Mas que
bom que, pelo menos, os motoristas teriam cuidado
com ele…
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Menções
Honrosas

O fantasma na máquina
André Carlos Moraes
São Leopoldo – RS

Há alguns anos, perdi um dos melhores amigos que
já tive, vitimado por uma doença rápida e cruel. Meses
depois, levei um susto ao receber um e-mail
aparentemente vindo dele. Eu havia esquecido de retirar
seu endereço de um dos grupos de destinatários que
tenho registrados. Lá pelas tantas, uma das mensagens
que mandei sem querer desta forma bateu na caixa de
entrada lotada e voltou.
Recentemente, houve aquele caso do boeing na
Malásia desaparecido. No meio da comoção mundial,
alguns familiares disseram que os celulares de seus
parentes a bordo estavam chamando. Alguns tocavam
até cair. Levou alguns dias até que especialistas
esclarecessem que aquilo que as famílias escutavam
nada mais era do que uma variante do sinal de aparelho
fora de área. As diferentes operadoras internacionais e
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sistemas de roaming acabavam produzindo, em alguns
casos, esse sinal fantasma. Não significava que os
telefones estivessem ao alcance. Poderiam mesmo estar
destruídos.
Lembrando esses casos, nos últimos dias o pai de
uma vítima de assassinato recebeu, com atraso, uma
mensagem de texto que sua filha havia mandado para
ele momentos antes de sofrer latrocínio. Além de
engrossar o coro dos que lamentam a violência urbana,
cabe refletir sobre o fato de que a questão dos celulares
voltou a ser notícia. Há todo um papel dramático que
tem

sido

desempenhado

pelos

dispositivos

de

comunicação pessoal em tragédias recentes. O caso das
vítimas do tsunami japonês que mandaram torpedos
pouco antes de sumir nas águas; os celulares das vítimas
da boate Kiss tocando melancolicamente para jovens
que não podiam mais atender. São episódios
universalmente reconhecidos como entristecedores, até
desesperadores.
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De forma inédita na História, nossas tecnologias
criaram uma compensação para a separação física. Voz
ou dados podem transpor quaisquer distâncias. Nossos
entes queridos, pela mediação dos aparelhos, agora
nunca estão totalmente apartados de nós – mas os
vemos cada vez menos. Acabou por se produzir um
paradoxo. Como o gato de Schrödinger descrito na
Física, que estava vivo e morto ao mesmo tempo, nossa
presença para os amigos e parentes é, agora, sempre
uma semipresença ou uma semiausência. Estamos
próximos uns dos outros e não estamos.
A exceção nesta regra, a anomalia que mais
tememos, passou a ser a descontinuidade definitiva. O
e-mail não encaminhável, o telefone que não atenderá
jamais, o SMS impossível de responder. São esses os
espectros da máquina, nossas novas assombrações.
Viramos fantasmas com medo de fantasmas.
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Rap na Suécia
Mário Lourenço Evangelista Júnior
Londrina – PR

Dia desses, eu assisti a um programa de televisão,
no estilo Profissão Repórter, que falava sobre as
dificuldades enfrentadas pelos rappers suecos para
desenvolver seu trabalho. Ao contrário do que se
possa imaginar, não se trata de nenhum tipo de
perseguição por parte da polícia ou do governo. O que
acontece com os artistas suecos que cultivam esse
estilo de música é que falta assunto; simples assim. Por
viverem num dos países mais desenvolvidos e bem
administrados do planeta, os artistas suecos que se
dispõem a fazer músicas protestando ou desafiando o
sistema acabam se vendo num mato sem cachorro,
num beco sem saída, conhecido por eles como
återvändsgränd.
O rap é reconhecidamente o estilo musical que
nasceu na periferia das grandes cidades com o objetivo
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de denunciar as mazelas sociais, ou seja, é uma música
de protesto, pronta para colocar o dedo nas feridas da
sociedade e expor suas contradições e injustiças.
Sendo a Suécia um dos melhores países para se viver,
os rapazes (e algumas garotas também) estão tendo
enormes dificuldades para compor seus raps. Passam
horas e horas quebrando a cabeça e coçando suas
madeixas loiras – tão loiras que quase chegam a ser
brancas –, mas não conseguem encontrar rimas que
satisfaçam sua ira jovem em busca de vazão. Encontrar
rimas em sueco – um idioma pródigo em consoantes,
mas que parece nutrir certa aversão pela agradável
sonoridade das vogais – já é por si só tarefa das mais
ingratas. Quando essas rimas ainda têm de vir
obrigatoriamente encharcadas de uma mensagem
contundente, fica ainda mais difícil.
Um dos rappers, que não quis se identificar – o
que não faz a menor diferença, uma vez que eu não
saberia escrever seu nome –, chegou a dizer que
tentou compor alguns versos sobre o precário sistema
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de educação da Suécia, mas percebeu rapidamente que
a estrutura educacional de seu país era uma das
melhores

do

mundo,

principalmente

quando

comparada a nações menos desenvolvidas, como a
brasileira, por exemplo, onde os professores ganham
mal, as escolas estão caindo aos pedaços e os alunos –
fracos e desinteressados – saem do Ensino Médio sem
dominar

as

habilidades

primárias

de

leitura,

interpretação de textos, escrita e cálculo.
O moço também tentou, de todas as formas
possíveis e imagináveis, criticar o sistema de saúde de
seu país, mas, outra vez fazendo a comparação com a
estrutura brasileira, percebeu que qualquer pequeno
hospital de uma cidade dos confins da Suécia possui
condições infinitamente superiores às das maiores
unidades de saúde das principais metrópoles do país
do futebol.
Vasculhou, numa atitude desesperada, as páginas
do noticiário policial da capital, Estocolmo, e deu de
cara com uma triste realidade: todas as notícias sobre
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crimes terríveis vinham de outros países e os poucos
delitos praticados por lá haviam sido cometidos por
imigrantes.
Outro rapper sueco – esse um pouco mais
ousado, uma vez que mostrou o rosto sem medo
durante a entrevista –, disse que pretende passar
algum tempo no Brasil, mais especificamente numa
favela. O rapaz quer ver um assassinato de perto, um
policial sendo comprado por traficantes, um assalto à
mão armada e outras coisas do tipo, que, de acordo
com ele, infelizmente não acontecem em seu país. “É
muito chato morar na Suécia – desabafou o jovem. –
Estou há mais de um ano tentando arranjar uma
simples briga e não consigo”. Ainda segundo relato do
rapaz, as pessoas por lá pedem desculpas até pelo que
não fizeram, o que torna a vida de qualquer bad boy
ainda mais difícil e sem a menor graça.
Pelo menos nas vestimentas ousadas os jovens
rappers do belo reino localizado na península
Escandinava têm obtido êxito. Andam pelas ruas de
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Estocolmo e de outras importantes cidades do país
com calças caindo, camisas largas, bonés equilibrados
no cocuruto e uma porção de grossas correntes de
ouro penduradas ao pescoço. Além disso, eles mantêm
em seus corações nórdicos a esperança de que um dia
políticos corruptos, incompetentes e despreparados,
como os que mandam e desmandam no Brasil,
consigam chegar ao poder por lá e destruam toda
aquela qualidade de vida da qual o povo sueco goza
atualmente, dando aos jovens e revoltados rappers de
tez pálida inspiração para suas canções – por
enquanto eles continuam sendo obrigados a curtir
música clássica, se envergonhando de morar num dos
melhores países do mundo e sentindo uma tremenda
inveja dos brasileiros, que têm todos os motivos do
mundo para se revoltar, mas não o fazem.
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Era uma caixa de madeira
Emir Rossoni
Porto Alegre – RS

Era uma caixa de madeira que ele mesmo havia
construído. Era madeira bruta, com dobradiças de
câmera de pneu na parte posterior e uma tampa com
lasca de couro a encaixar num pequeno prego torcido.
Cabia em seu colo.
Era uma caixa envernizada. Obra-prima aos meus
olhos. Talvez assim a percebesse por ser velha, ter a
idade que parecia ter meu avô. Hoje, penso que era
uma obra-prima porque tudo que eu queria para
minha vida podia ser guardado nela.
Era uma caixa que deslumbrava ainda mais
quando meu avô a abria. Havia algumas divisões lá
dentro. Construídas com a mesma madeira. Envernizadas pelo mesmo verniz. Eram poucas as divisões.
Mas eu percebia uma aventura em cada uma delas.
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Era uma caixa que continha anzóis de quatro ou
cinco tipos. Para mim, toda a variedade de anzóis
existentes no mundo estava ali. Poderia haver qualquer espécie de catástrofe global, acidente automobilístico ou enrosco de anzol em pedra. Ali haveria um
material que, usado pelas mãos hábeis de meu avô,
resolveria o problema em instantes. Havia chumbadas.
Havia linhas de náilon e até linhas de cobre. Eu não
sabia que cobre era cobre. Mas percebia que era uma
linha especial, feita de metal brilhante e certamente
serviria para pescar peixes enormes.
Quando meu avô chegava a nossa casa, abria o
porta-malas do Chevette e colocava a caixa de madeira
envernizada ao alcance dos meus olhos, eu sabia que
teria horas inesquecíveis pela frente. Depois de aberta,
ela revelava um universo onde os pés eram molhados
de rio e onde o olfato sentia cheiro refrescante de
mato. Era sabor de fruta esquisita colhida no pé. Com
tudo aquilo, eu não me importava muito com os
peixes.
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Então meu avô parou de aparecer. Levaram-no
para Porto Alegre. Ficou quase um mês. Até que o
trouxeram de volta. Mas ele nunca mais chegou com
sua caixa. Até o dia que o vi, ele mesmo, dentro de uma
caixa enorme, de madeira, cor verniz. Estava imóvel.
Mas quando me aproximei, pude sentir o cheiro
refrescante do mato. Foi a última vez que o vi.
O Chevette permaneceu parado na garagem.
Ninguém mais entrou nele. Encheu-se de poeira. Mas
numa ocasião, quando ninguém estava olhando, abri
o porta-malas. Era só apertar um botão. Difícil foi
acompanhar, com meu braço curto, a porta subindo.
Porém, valeu o esforço. Lá no canto do porta-malas,
do mesmo jeito, estava a caixa de madeira do meu avô.
Fechada, com as dobradiças de borracha de câmera de
pneu e um monte de aventuras dentro. Olhei-a por um
tempo, detalhe por detalhe, reparei inclusive nas
imperfeições da madeira. E fechei o porta-malas sem
tocar em nada, pois tudo que lá havia era do meu avô.
Conservar a caixa do jeito que ele deixara significava
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que sua presença continuaria ali, do jeito que sempre
fora. E, assim, voltei para brincar com meus primos,
decidido a construir, quando crescesse, uma caixa
igualzinha àquela para guardar minha vida lá dentro.
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Pequeno mapa da insônia
Pseudônimo: Maria Valentina
Fernanda Carvalho de Almeida
Fortaleza – CE

À meia-noite, o sono dança tango: aproxima-se e
esquiva-se, agarra e repele. O começo de um
pensamento absurdo quase se torna um sonho, mas
rapidamente o sono lança-nos fora de seu salão e
rodopiamos vigília adentro. Aliás ouvi, de fonte
duvidosa, que a impossibilidade de dormir é evidência
de que estamos acordados no sonho de alguém. A
curiosidade espevita-se: quem há de nos convocar em
sonho?
A uma hora da madrugada, paira a música de
algum lugar distante. O vento contrabandeia uma
melodia conhecida por entre as frestas da janela: é um
fado. Uma voz feminina queixa-se da vida e devo darlhe razão. Percebo que vamos nos desfazendo de nós a
cada dia: viver é um ato de grande generosidade. Um
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pedaço de mim foi entregue a fulano, outro pedaço foi
lançado a desafortunada empreitada, outro pedaço foi
abdicado, outro foi devorado, outro foi estraçalhado.
O mais misterioso é que continuo inteira.
Duas horas da madrugada é o limiar da esperança, pois cinco horas de sono ainda são possíveis ao
indivíduo que pretende levantar-se às sete da matina.
Li em algum lugar que se deve visualizar a cor azul
para atrair o sono. Imagino, pois, o céu fundindo-se
com o mar em magnífico espetáculo. Tão bonito seria
que gaivotas distraídas tropeçariam nas ondas. Tão
sublime seria que os peixes tomariam o céu por um
silencioso abismo marítimo. Caberia a nós navegar no
céu e, com algumas braçadas, planar no mar.
Às três horas da madrugada, a noite mostra-se
tão comprida! Ouvi dizer que esta é a hora inversa da
que Cristo, com um suspiro, morreu. Eu não entendo,
leitor, de esoterismo, mas tenho um amigo que
garante tratar-se da hora das assombrações. Certa vez,
comentei este assunto em uma festa, como anedota.
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Descobri que todos da roda de conversa acordavam,
sem motivo algum, às três da madrugada – que
enigma! Aguçam-se, pois, meus ouvidos neste horário.
Cada ruído é suspeito de sinistra conspiração e o soar
do apito do vigia bem poderia ser as badaladas do
antigo relógio de alguma funesta catedral.
Às

quatro

horas

da

madrugada,

meus

pensamentos são abutres: atacam, com assombrosa
precisão, qualquer situação em carne viva. Sem
piedade, eles mutilam frases, motivos e incertezas.
Quantas feridas foram chafurdadas pelos bicos
furiosos destes abutres? Em poucos minutos, tamanho
o escrutínio, já as vísceras do mês passado estão à
mostra! Não possuem compostura alguma os
pensamentos de quatro horas da manhã. Palavras são
estropiadas e perguntas são guinchadas sem piedade.
Às cinco e meia, os pássaros descobrem o dia e
segredam-lhe acontecimentos da noite. O sol golpeia
as trevas com sucessivos raios esbranquiçados – com
que enfado ele se lançara a esta luta que vence há
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tantos milênios? Embora seja dia, nossas pálpebras
insones se farão encharcadas de madrugada. Um sono
muito leve há de roçar seus contornos por nosso
cansado rosto, causando uma espécie de alívio: leve
sono há, pois, de nos embalar.
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Você está na cadeira do dentista
Henrique Ranieri Cristovão
São Paulo – SP

Os sisos até que nasciam certo, mas apertado
daquele jeito? Nada bom pro maxilar, nada bom
mesmo. O caminho foi pagar o japonês: cirurgião
apelão, ouviu dizer.
E agora está na cadeira dele e a máquina faz um
barulho dentro da sua boca aberta enquanto uma
poeira branca sobe de lá e você respira aquela poeira
branca, que é você em outro estado de matéria, e
imagina se aquilo vai te deixar mal, sabe-se lá do que,
talvez do pulmão, essas coisas são complexas e você
tenta decifrá-las enquanto o som da serra reverbera
seu crânio todinho e aproveita pra pensar também na
possibilidade daquilo, daquela arma, arrancar fora sua
língua grande e inchada, que faz de tudo pra recuar
pra dentro da casinha, mas, vai entender, essas coisas
são complexas, pode ser que aconteça, não importa a
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retração, já ouviu por aí que é um órgão grande, não é
mesmo?, e você encara o japonês, e ele parece piscar,
e será que entrou alguma coisa no olho dele?, vai ver
entrou e ele não está enxergando direito, e, pra ser
muito franco, ele está piscando assim desde o início, e
como você não sente nenhuma dor por causa da
injeção na gengiva pode ser que tudo já tenha sido
cortado só que você não sabe ainda, vai descobrir
quando anestesia passar, então é melhor pedir para
parar, mas você não é covarde, você por acaso é
covarde?, você fecha os olhos e decide que não é
covarde e ele pergunta se está tudo bem, se você está
sentindo alguma dor e você nega com um obstinado
“ahn-ahn” e ele desliga a máquina e mete logo uma
pinça fria e você abre os olhos porque no escuro a
sensação é pior e ele faz um movimento, alguma coisa
quebra e você acha que morreu, mas não morreu coisa
nenhuma, está apenas sonhando, mas não acorda
nunca, aí o japonês fala “pronto, pronto” e começa a
sugar o fundo da sua arcada com um canudo, vai
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puxando, e você não sabe quanto de você sai naquele
aspirador e acaba fechando os olhos de novo para não
ter de ver, e tudo piora quando dá um som esquisito
no aparelho e você tem quase certeza que é por causa
dos pedaços da sua língua grande e inchada que deve
ter sido acidentalmente atraída, e para onde será que
vão, vão para onde será?, vai ver o dentista tem um
lixo especial onde joga os clientes em outros estados
de matéria, vai saber como é, coisas complexas assim
não vale a pena nem pensar, e o dentista cata outro
canudinho e joga água lá dentro, suga com um, joga
água com outro, e você tem uma imensa vontade de
engolir, só pra ver o que será, mas e se ficar doente do
estômago?, melhor não, aguenta firme então e então
termina. Isso mesmo: termina. Você solta o ar e o seu
peito murcha e parece até que perdeu uns 14 quilos. É
uma delícia, a sensação. É como se tivesse uma coisa
dentro de você esse tempo todo e aí de repente não
tem mais nada, só um espaço vazio. Você até sente
fome, lembra de uma picanha bem passada, vontade
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de beber um litrão no gargalo. Mas ainda não se mexe
na cadeira, é como que desperto de um sonho, fica
meio paralisado com medo de, vai saber, quebrar
alguma coisa se mover um músculo.
Move apenas os olhos, acha o dentista ali perto.
Ele se aproxima piscando e piscando e dá tapinhas no
seu ombro e fala “agora o outro” e você consegue
respirar fundo antes da injeção na gengiva e aí ele
pega a máquina de novo e a coisa liga com aquele
barulhinho e você não entende disso e nem consegue
ver direito, mas será que é ligada na tomada ou
funciona com bateria?
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O futebol
Pseudônimo: João Renato Marino
João Ronaldo dos Santos Matheus
São Paulo – SP

Não sei se em Marte, Vênus ou Plutão é também
assim. Mas, na Terra, não há quem desconheça o
futebol. Tampouco um homem deste planeta dispensaria a chance de chutar uma bola que ao seu lado
surja após fugir do campo ou da quadra (bolas são
seres vivos, ariscos e caprichosos).
O futebol faz parte da vida humana assim como
o ar ou a água, e não há adulto que esqueça a emoção
de um gol impossível feito no passado.
No passado? Não. Um gol feito na infância nunca
passa, é sempre agora. Ele é um êxtase vivo no coração
protegendo-nos do infarto. E mesmo que seja um gol
alheio assistido no estádio ou na TV também é
terapêutico – desde que seja do nosso time, é claro. O
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gol é tão mágico que até o gol perdido é inesquecível
(Pelé e Mazurkiewicz são provas disto).
A origem da palavra é inglesa: goal, cuja tradução
o dicionário diz ser meta, objetivo, alvo. Mas não. Goal
é gol, e fim de papo! Se um grupo de brasileiros,
russos, nigerianos, chineses, alemães e australianos se
encontrarem por acaso num descampado será uma
babel de línguas ininteligível (pode até sair uma
guerra). Mas dê-lhes uma bola que logo começará uma
partida em que todos se comunicarão num só idioma:
o golês.
Embora digam que o esporte nasceu na
Inglaterra, eu duvido. Que me perdoem a Bíblia e a
Rainha, mas estou certo de que Deus o concebeu no
oitavo dia. Na ocasião, ele também inventou o ladrão:
o juiz. Já depois, para infernizar a vida de jogadores,
torcida e comentaristas, o diabo criou o impedimento.
Mas por que nos quatro cantos do mundo o
futebol é tão praticado?
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Não sei e estranho bastante a preferência universal, porque, entre todos, é o esporte mais absurdo. Os
outros têm relação com as práticas e necessidades
humanas. Por exemplo: a corrida; quem nunca correu
para pegar o ônibus? O basquete; quem nunca jogou
algo numa lixeira distante? O levantamento de peso;
quem nunca saiu do mercado carregando sacolas
pesadas? E isso sem contar o dardo e o arco e flecha,
cuja origem vem da guerra, ou os esportes de luta, que
também têm sentido, pois viver é lutar.
No entanto, a habilidade de um jogador de
futebol é inútil no cotidiano; tem só uma serventia:
“jogar bola”. Ou você considera normal e razoável
alguém entregar algo a outro chutando a coisa com o
pé? E o que recebe, mata a coisa no peito, deixa-a cair
no chão e passa adiante novamente com um chute?
Ou, pior ainda, recebe-a pelo alto e a arremessa à
frente com a cabeça (com a cabeça?????).
Pois assim rege a lei do futebol.
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Nós, humanos, somos os seres com a maior
habilidade manual entre os animais, pois tocamos com
a ponta dos quatro dedos o polegar, o que nos permite
fechar a mão e segurar com firmeza uma caneta, uma
ferramenta, uma flor, uma arma.... Os nossos primos
macacos têm até certa destreza, mas sem muita
precisão (algum deles enfiaria a linha num buraco de
agulha?).
No entanto, inventamos um jogo cuja regra
proíbe justamente o uso desta tão sofisticada habilidade, que nos colocou à frente dos outros animais, e
obriga o atleta a “carregar” o objeto disputado com o
pé. Perceba que para tão absurda norma nem criaram
um verbo, porque, afinal, quem usa a mão com perícia
“manuseia”, mas se um craque bate uma falta ou um
pênalti com categoria ninguém dirá que ele “peseia”.
Aliás, tão disparatado é este esporte que a sua
finalidade é derrotar o único sujeito sensato no campo:
o goleiro, pois só ele usa as mãos para segurar, como
todos fazem no dia a dia (inclusive eu e você). Enfim,
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por contrariar o que de mais sofisticado há no ser
humano, é uma invenção estúpida e irracional.
Mas agora me deem licença, porque o jogo já vai
começar.
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Se todos fossem Mauros
Lauro Elme
Praia Grande – SP

Encontro o velho amigo Mauro para um café na
padaria Alvorada. Sempre falante e efusivo, desta vez
encontro-o de cabeça baixa e um certo ar de constrangimento.
– Algum problema Mauro? – pergunto preocupado.
– Eu apertei a mão de um político – segreda em
voz baixa como se confessasse um crime. – Que Deus
me perdoe, mas é verdade. Não tive como evitar.
– E o que tem demais nisso? – pergunto rindo
divertido.
– Foi no jantar da Associação Comercial –
continua como se eu não o tivesse interrompido. – Eu
nunca imaginei que o Governador estaria no local,
logo na entrada. Não tive como escapar. Meu único
pensamento na hora foi desejar que ninguém tivesse
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tirado uma foto. Não que isso fizesse diferença em
minha vida, não sou uma figura pública e não devo
explicações a ninguém, mas aguentar as brincadeiras
no escritório depois seria insuportável.
Mauro faz uma pausa para tomar fôlego.
Aproveito para pedir os cafés e, ainda rindo, pondero:
– Você faz parecer como se fosse o fim do mundo, você
mesmo disse que não deve nada a ninguém. Por que
está tão incomodado com isso?
– Você não entende, a vida toda falamos mal dos
políticos, generalizamos chamando-os de desonestos,
corruptos e ladrões. Eu sempre imaginei um momento
desses, em que um político viesse me cumprimentar e
eu manteria o braço ao longo do corpo dizendo a frase
tantas vezes ensaiada: “Desculpe, mas eu acabei de
lavar as mãos”.
– É verdade, falamos mesmo sobre isso –
balanço a cabeça recordando os tempos de faculdade.
– Pois então, eu não fiz nada disso. Levado pela
educação ou medo de cair no ridículo, sei lá, simples-
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mente apertei a mão gorda e suada que me foi apresentada. Lamentável.
Os cafés chegam. Mauro toma um gole sem
adoçar, ele nunca adoça o primeiro gole, e continua: –
Entenda, todos ali estavam no antigo exercício de
puxar o saco do Governador, com sorrisos, piadinhas
e tapinhas nas costas. Eu queria mostrar que não faço
parte desta ala cínica da sociedade. No entanto, fui
totalmente subserviente. Um vergonhoso representante do proletariado baixando a cabeça para a
burguesia. Eu queria que aquele político fizesse uma
ideia diferente de mim.
– Você preocupado com que um político pensa
de você? Não deveria ser o contrário? – interrompo
sem conseguir conter o riso.
Mas no fundo eu entendo o Mauro, uma coisa é
pregar ideais na mesa de um bar, como fazíamos quase
todas as sextas-feiras depois das aulas. Outra é a
realidade. É estar frente a frente com a autoridade
constituída de alguém eleito pelo voto democrático,
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democracia que nós mesmos ajudamos a conquistar.
Nessas horas o respeito é quase um instinto. O fato é
que crescemos em uma época em que medo e respeito
andavam de mãos dadas. A ditadura amputava nossa
cultura, nossa liberdade e nossa vontade. Haviam os
que a enfrentavam, que iam para as ruas cheirar gás
lacrimogênio e apanhar da polícia. Eu e o Mauro
porém éramos apenas revolucionários de mesa de bar,
coadjuvantes numa história escrita por outros. Mas a
culpa não é minha ou do meu amigo, toda nossa
história é de submissão. Abaixamos nossas cabeças
quando os portugueses invadiram nossas terras,
oferecemos nossas costas para as chibatas dos
senhores de engenho. Fomos doutrinados a obedecer
nossos pais em casa, nossos chefes no trabalho, nossos
ditadores e nossa religião. Lembro quando meus avós
me obrigavam a atravessar a rua e beijar as mãos do
Padre João na outra calçada na pequena cidade do
interior paulista onde cresci. O triste é que muitos de
nós, que antes lutavam contra ideais imperialistas,
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hoje espelham-se nesses mesmos ideais, movidos por
aspirações políticas, profissionais ou pessoais. Acabamos adotando as mesmas atitudes, que antes tanto
criticávamos.
Acordo dos pensamentos, meu café esfria na
xícara. Peço outro. Olho para meu amigo, adoçando
seu café também frio. Por um momento volto a 1978,
por um momento vejo o mesmo Mauro cabeludo e
barbudo dos tempos da USP. Dos tempos dos grupos
estudantis “Refazendo”, “Caminhando” e “Liberdade e
Luta”. Não nos identificávamos com nenhum deles.
Talvez por não sermos tão festeiros como o pessoal do
“Refazendo” ou tão radicais como os chamados
“LibeLu”, os primeiros a enfrentar e apanhar da polícia
nas manifestações do Largo São Francisco em São
Paulo. Permanecemos sempre na periferia, como
fazem os indecisos ou os covardes.
Penso em tudo o que passamos para mudar o
país e percebo que esquecemos de mudar as pessoas.
Depois da tão esperada retomada da democracia, o fim
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da censura e o retorno dos exilados políticos, fico
pensando se, de fato, estamos melhor. Lembro, quando
criança, que minha mãe adoçava meu café com leite
esmagando uma bala de hortelã no fundo da xícara
porque havia falta de açúcar no país. Hoje crianças
morrem por balas perdidas numa violência sem
precedentes. Lembro do tempo em que nossos
governantes eram escolhidos de forma indireta pelas
pessoas que alimentavam a ditadura. Hoje os governantes escolhidos por nós, de forma democrática,
dilapidam o país roubando bilhões dos cofres públicos.
Não era para ser assim. É claro que ninguém, em sã
consciência, pode desejar a volta da ditadura, o que se
deseja é que as pessoas voltem a ter o senso moral
daquele tempo. Que a ideia de levar vantagem a
qualquer custo não seja a característica mais marcante
da nossa personalidade.
Meu segundo café também esfria, intocado.
Desisto de pedir um terceiro e ofereço ao Mauro, ele
não se importa em tomar café frio, uma qualidade ou
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defeito que nunca consegui entender. Olho para o
velho amigo de tanto tempo, adoçando seu café frio,
constrangido por ter apertado as mãos de um político.
Invejo sua ingenuidade, seu romantismo. Bom seria se
todos fôssemos assim, envergonhados do que nos
tornamos. Bom seria se todos fôssemos Mauros.
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Selecionados

Eh! Saudade
João Abdalla Neto
São Paulo – SP

Da sacada de meu apartamento eu contemplava
aquele mar de telhados das térreas casas vizinhas. O
som de uma batucada repercutia evidenciando que
outros insones, assim como eu, não conseguiram,
quiçá, não pelos mesmos motivos, alçar voos para um
benfazejo sono. Bastava fechar os olhos e a listagem
de dívidas reaparecia e me consumia. Para fugir desse
tormento nada melhor que contemplar de minha
sacada a quietude da periferia de São Paulo e me
distrair espiando nuvens e o alvorecer à distância.
Mas aquele som da genuína música brasileira me
fez bem, e me fez lembrar dos carnavais de minha
juventude. Aliás, pensei, quando seria o próximo
carnaval. Desta vez realizaria um velho sonho, o de
assistir pessoalmente às portentosas escolas de samba
desfilando na avenida. Com esse intuito fui olhar o
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calendário, pois desta vez eu iria, foi a resolução firme
que tomara. Não acreditei no que li, o carnaval de 2017
já se fora. Viera, acontecera e se fora e eu nada
percebera.
Em nenhuma conversa que tivera com os amigos,
alguém sequer havia mencionado essa festa, a maior
dos brasileiros. Mas ali estava indesmentível, a festa já
acorrera e em dias anteriores. Não vira ninguém
circulando nas avenidas e ruas, fantasiado, sequer
toques de buzina, lança-perfumes, confetes e
serpentinas haviam-me chamado a atenção. O que
acontecera? Será que o carnaval se minimizara tanto?
Ou seria eu – Orlando Falcone – que fechara os olhos
para o mundo? E isto fez me lembrar dos carnavais de
outrora, dos carnavais de minha juventude.
Fez-me lembrar do Orlando carnavalesco; e como
eu fora? Ficou muito claro: fora folião no passado e
agora totalmente por fora no presente. Fez-me
lembrar de minhas viagens com meus companheiros
ao Rio de Janeiro. Parando de cidade em cidade ao
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longo da Via Dutra, usufruindo de suas acolhidas e
pagando nossas despesas com os ganhos em apostas
nas mesas de sinuca pela exímia performance do
Carlão. No Rio ou dormíamos em barracos alugados
nos morros cariocas ou usufruíamos sob a luz da lua
do terraço do apartamento do primo carioca Dimas.
Foi um bom tempo. De sonhos e de esperanças.
Carnavais de sonhos. De uma época em que a miséria
era apenas a falta de dinheiro e não da miséria moral
em que hoje “parece” que vivemos.
Mas também essas viagens foram interrompidas
e, atrevo-me a dizer, por culpa das mulheres. E, como
diriam alguns, não são elas as que eliminam a alegria
de nossas juventudes? Pois é, começou com o
Germano Pira e depois o Carlão – casaram e abdicaram de suas inconsequências.
Permanecem todavia imorredouras as inúmeras
aventuras que tivemos nesses carnavais de outrora. Na
última, a que coroou nossa despedida, o Carlão
resolveu levar o seu jovem irmão, o sisudo James, faixa
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azul de caratê, e que transformamos verbalmente, ao
alugarmos um barraco na favela em frente ao apartamento do compositor mariliense Sergio Ricardo, no
campeão brasileiro juvenil de caratê, e que nos
garantiu segurança, almoços e jantares gratuitos e
assédio das meninas da região. Afinal fazíamos parte
do séquito de um campeão brasileiro.
Bons tempos aqueles e que, graças a Baal, não
mais voltarão.
O batuque ao longe cessou e o Sol começou a
dominar a escuridão e como bom notívago voltei para
a cama, pois neste dia não irei trabalhar. Recuso-me.
Ao Dimas e Carlão, minhas saudades carnavalescas.
Ao Germano Piracicaba, se vivo está, meus respeitos,
nunca mais o vi. Bons carnavais a todos.
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Os barulhos do mundo
Pseudônimo: Thiago Luz
Thiago Oliveira de Carvalho
Rio de Janeiro – RJ

Os barulhos do mundo embrutecem os ouvidos.
Sirenes. Um cão late para o caminhão do lixo. Uma
briga no quarto ao lado. Vidro. Vidro se quebrando
como a coluna vertebral de um anjo. Acho que é o
vinho: após o rascante de um vinho barato no paladar,
sempre sobram imagens poéticas sobre coisas banais:
a coluna vertebral de um anjo se quebrando. Definitivamente, não haveria poesia se todos só bebessem
Coca-Cola.
Barulho… Sinto meu coração, ó, como sinto!
Também há barulho aqui dentro. Há um lobo uivando
querendo sair pela minha barriga. Ele diz: “fui pego na
floresta e agora esperam que eu abane o rabo e não
morda”. Dou mais um trago no vinho. Uma moto passa
lá embaixo e o cão late novamente. Poxa, bróder, os
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barulhos do mundo são insuportáveis, tão insuportáveis que Hemingway estourou os próprios miolos e
se deixou escapar em borboletas vermelhas.
Mas há certo silêncio, às vezes, quando a
máquina de escrever começa sua marcha apocalíptica
de mil corcéis alados e sem rédeas. Entende? Escrever
talvez seja uma espécie de cura, ou eutanásia…
Morfina! É uma xícara de café com duas colheres de
morfina. Talvez seja isso.
Hoje acordei assim, sensível aos barulhos do
mundo. Não é mais o cão, o vidro, as sirenes. Agora
são as buzinas. As malditas buzinas como agulhas em
meus tímpanos. E a tevê ligada e aquele programa de
auditório idiota…
TOC, TOC, TOC
A porta. Tirei os olhos da máquina. Uma parede
descascada como os lábios sem batom de uma prostituta no fim da madrugada.
– Quem é?
– Limpeza –, alguém respondeu lá fora.
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Limpeza? Onde diabos eu estava? Dei uma
olhada ao redor. Um quarto decadente. Um motel
barato

talvez.

Parede

verde-aspargo,

cortina

vermelho-bordô – talvez vermelho-falu –, mobília
pobre, um ventilador de teto e outros apetrechos que
me fugiram do olhar. Escrever me exilava da realidade.
Eu me despia do mundo. Era eu e o texto como dois
amantes em uma noite enluarada, em que vaga-lumes
e estrelas se confundiam e fundiam a luz em uma
explosão dentro do peito – sim, poético… Era o vinho!
TOC, TOC, TOC
– Mais uma hora, por favor.
Ninguém respondeu. No caminho dos meus
olhos entre a porta e a Olivetti Lettera 82, uma barata
me roubou a atenção. Ela saiu do banheiro,
caminhando impunemente pelo quarto. Era feliz e
imortal em sua ignorância, todos somos. Pensei em
matá-la, mas logo desisti. Por fim, entrou no armário
e eu voltei à máquina: pá, pápá, pá, pápápá, pá…
Alguém reclamou do barulho, mas minhas churreias
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estavam eriçadas demais para me importar com quem
quer que fosse. Continuei escrevendo. Eu também
sabia fazer barulho: era a minha vingança do mundo!
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Bolsa de mulher
Josemi Silva de Matos
São Paulo – SP

Se há algo que intriga tanto os homens quanto
bolsa de mulher, eu desconheço. Não conseguimos
entender o que tanto elas levam dentro dessas bolsas
e por quê. A gente fica a se perguntar: “Meu Deus, será
que não dá para elas deixarem uma única vez essa
coisa em casa, é tão bom andar com as mãos livres!” E
não contentes com uma, levam duas, uma de cada
lado. Acho que deveria ter o dia mundial sem bolsa!
Para ver se amenizaria o problema das dores nas
costas! E por falar nisso, até acho que tem a ver com o
problema do transporte público também. Têm umas
mulheres com cada tamanho de ‘cabe tudo’ que ocupa
lugar para dois! Não adianta falar nem ficar irritado,
nada disso faz uma mulher deixar de usar “esse buraco
negro”. Chamei assim porque é impressionante como
cabe tanta coisa nelas! Nem vou citar o que tem dentro
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de uma dessas, pelo simples fato desta página não ser
suficiente.
São tantas coisas, que achar algo nelas se torna
uma missão quase impossível! É como achar uma
agulha no palheiro! Expressão que se encaixa
perfeitamente. É bolso que não acaba mais, tem de
todos os tamanhos e formatos: pequeno, médio,
grande, quadrado, triangular, retangular, redondo....
Se você tiver o desprazer de uma mulher te pedir para
pegar algo dentro de uma dessas, te aconselho tomar
um calmante antes de enfrentar a fera predadora de
objetos, porque com certeza a dona vai dizer assim:
“Abra o bolso médio, pegue outra bolsa menor, dentro
dela tem uma bolsinha rosa, acho que está nela, se não
tiver, vê no bolso maior.” Aí tem que recomeçar o
processo! São tão inseparáveis, que não se sabe ao
certo se é a mulher que não sobrevive sem a bolsa ou
se é a bolsa que não vive sem a mulher. Chega a se
comparar com aquele antigo dilema: Quem veio
primeiro, a galinha ou o ovo? Se elas vão à loja nem
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preciso falar, já sabemos o que vão comprar, mais
bolsa! Acumulam tantas, que quando vão abrir a porta
do guarda-roupa, desce aquela avalanche igual às do
Himalaia!
Elas têm uma para cada dia da semana, uma para
cada ocasião, tem que combinar com tudo, com a
roupa, com o calçado, e tem até bolsa para ir ao
velório! Bolsa para visitar defunto! Isso que é
preciosismo, até parece que o morto vai olhar para elas
e dizer: “Bonita bolsa, gostei da cor, está perfeita para
o meu enterro.” Elas dizem: “Vou com esta, essa
combina com velório, tem ‘cor de tristeza’.” Olha só,
mais uma cor foi inventada, “cor de tristeza”. Onde já
se viu, até parece que tristeza tem cor! Alguém já viu
a cor dela? Enfim, é assim mesmo que a coisa acontece.
Estou em pé no trem, encosta perto de mim, uma
senhora com uma dessas enormes e encaixa bem na
minha costela, daí a pouco vem outra e encaixa do
outro lado. Que legal, virei sanduíche de bolsas! Olho
para as duas de cara feia, uma delas dá aquele sorriso
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amarelo e fala: “Tá apertado hoje, né?” Digo: hum,
hum! E penso comigo: “se você tivesse deixado essa
maldita bolsa em casa não estaria tanto!”
E quando elas cismam que está faltando algo
dentro do “buraco negro!”. É sempre na hora de sair
que elas se lembram desse detalhe azarento. Lá vão
elas tirar tudo de dentro e conferir item por item. Aí
queremos morrer! Se já estávamos atrasados para sair,
agora ferrou de vez. Só nos resta bater a cabeça na
parede e dizer: “Meu Deus, dai-me paciência com essa
mulher!” Como disse anteriormente, não adianta
espernear, puxar os cabelos, porque nada vai mudar
isso, temos que aprender a conviver com essa… deixame vê o termo correto. Ah! Achei. Martírio e pronto.
Elas são tão aliadas, que chego a pensar que as
duas conversam! E se alguém jogar uma bolsa de
mulher do décimo quarto andar e a dona presenciar o
‘assassinato’ é capaz de pular junto para salvá-la. Isso
que é amor! Se elas nos amassem o quanto amam esse
valioso objeto feminino, não seria maravilhoso?! Só de
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pensar nisso a gente fica até com ciúmes! O único
lugar que vejo mulheres sem usá-las é nas olimpíadas,
mas não quer dizer que não estão com elas, claro que
estão, só não as levaram para a pista de atletismo, é
claro.
Já imaginou uma atleta fazer salto com vara
portando uma bolsa e cair no chão toda maquiada? Ia
ser recorde mundial! E se houvesse competição
valendo medalha para saber quem tem a bolsa mais
bonita? Aí ia ter guerra de bolsas! De uma coisa eu
tenho certeza, esse objeto tão dito funciona também
como segurança pessoal. É igual Bombril, tem mil e
uma utilidades! Ver mulheres sem elas nas ruas só há
duas explicações óbvias, ou estão correndo maratona
ou acabaram de ser assaltadas. O quê?! Discutir com
uma mulher usando uma bolsa! “Aviso! As próximas
cenas contêm hematomas e consequentemente até
morte!”
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O outro lado da estrada
Carlos Augusto de Almeida
Três Rios – RJ

Morávamos na Fazenda, afastados da vida
urbana. E para ir à cidade tomávamos a Estrada União
e Indústria, que cortava as terras de meu avô de fora a
fora. E todos os dias íamos ao Centro para estudar,
fazer compras de mercado, botar gasolina no carro,
estas coisas todas que fazemos na cidade. Da porta de
casa até chegar à estrada, tomávamos um curto
caminho dentro de nossas próprias terras, até alcançar
a rodovia, onde meu pai, cuidadosamente, entrava na
pista. Sempre virava para o lado da cidade. Invariavelmente para o lado da cidade. Eu ficava curioso para
saber onde chegaríamos se tomássemos o outro lado
da estrada, mas nunca acontecia. Só conhecíamos o
caminho da cidade.
Muitas vezes, aos domingos, íamos além da
cidade, para visitar nossos parentes em Paraíba do Sul.
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Aquela direção da estrada eu dominava toda, desde
casa, passando pela nossa cidade, até Paraíba do Sul –
não havia mistério.
Assim, restava-me descobrir aonde levava o
ramo da estrada que cruelmente martirizava a minha
imaginação quando saíamos de casa para ir ao colégio.
Diariamente aquela dúvida atroz: o carro entrava na
pista e rumava para a cidade. E eu ficava olhando para
o outro lado e imaginando milhões de lugares, e aquilo
me ocupava o pensamento – eu sempre pensei tanto
nas coisas.
Certo dia, fazendo pesquisa para o dever de casa,
depois de horas e horas debruçado sobre volumes de
enciclopédias, daquelas com gravuras coloridas e
desenhos, que lá em casa havia muitas, eu descobri e
tive a certeza absoluta: o outro lado da estrada ia para
a China! Estava mais do que claro, estava tudo ali
naqueles desenhos: aquele povo diferente, roupas
estranhas, chapéus de cone, bigodes finos e longos.
Certamente eram eles que habitavam o outro lado da
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estrada. Lá ficavam suas casas de bambu, seus barcos
compridos, suas charretes.
E assim, a dúvida que atazanara toda a minha
vida – algo em torno de cinco ou seis anos – não mais
existia. Agora estava tudo em paz, com aquela
maravilhosa descoberta.
No dia seguinte, saindo de casa, e entusiasmado
com a novidade, perguntei a meu pai:
– Pai, será que neste domingo, em vez de irmos
a Paraíba do Sul, a gente não poderia ir à China?
E meu pai respondeu que neste domingo já
tínhamos compromisso e mais nada falou, pondo em
prática a sabedoria de quem sempre entendeu perfeitamente o mundo de suas crianças, e nunca lhes
tirou o maravilhoso direito de imaginar e de fazer as
próprias descobertas. Boas ou más.
Entretanto, não prevaleceu por muito tempo o
meu achado. E a descoberta maior veio logo, dias
depois, quando saímos para viajar e, pela primeira vez,
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o carro tomou o sentido contrário ao da cidade. E eu,
ansioso, perguntei:
– Mãe, nós vamos para a China?!!
Minha mãe, depois de um breve espanto,
respondeu:
– Não, meu filho, nós vamos a Juiz de Fora.
E assim, surpreso, eu descobri que antes da China
vinha Juiz de Fora.
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O oitavo dia da criação
Pseudônimo: David Calvino
Israel Quirino
Mariana – MG

Já não me sento mais à escrivaninha para escrever. Lépida e silenciosa a máquina-maravilha roubou
a poesia e a musicalidade dos meus versos, que antes
tinham o seu cantinho próprio de composição.
Encolhido no sofá ou arranchado em qualquer canto
da casa, consigo compor na tela branca que se abre
diante de meus olhos como um plácido alvorecer, sem
ouvir o tlec-tlec do teclado. Profanaram meu santuário
de criação, violaram meu jardim do éden, ensurdeceram o meu pensamento. Sinto-me um deus
despido, divindade desnuda, arcanjo sem asas, surdomudo.
Não há mais um cigarro dormitando no cinzeiro,
enquanto procuro pela palavra grafada errada no
papel, em uma leitura silenciosa do que produzi. Sem
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cerimônia, a máquina-infernal-dos-dias-modernos
trouxe um dicionário na algibeira e me corrige,
acentua, sublinha meus erros, sem que eu tenha que
lamber as pontas dos dedos para procurar no velho
Aurélio. Assim, sem nenhum escrúpulo evidencia
meus deslizes léxicos, gráficos, sintáticos e dispensou
a assistência do surrado pai-dos-burros. E fez mais.
Como magia negra fez sumir das gavetas aqueles
papeizinhos corretores, o lápis borracha molhado na
ponta da língua, o errinho que passou despercebido na
revisão improvisada, a anotação manuscrita nas
entrelinhas. Destronou a arte da revisão, a alma da
arte poética. A doida da informática tirou de mim até
mesmo o meu direito sagrado-profano de errar.
Intrometida cria palavras, altera meus neologismos,
critica as minhas licenças poéticas, censura os meus
dialetos, grifa de vermelho as minhas onomatopeias.
Nunca imaginei que meus vícios de linguagem seriam,
um dia, considerados como verdadeiros vícios!
Maravilhosa máquina do inferno!
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Já não me sento mais à escrivaninha para escrever como antes, com papel e carbono. No entanto,
continuo, insisto, mesmo sem papel. Um saudosismo
infeliz se apossa de mim quando me predisponho a
cumprir a minha sina de escrever, mas não ouço mais
o ranger do carro a ajustar a folha branca ou do tinido
‘tlin’ do definidor de margens avisando-me que devo
mudar de linha. Saudoso, escrevo sem ver-ouvir o
tamborilar dos tipos grafando no branco as minhas
ideias, sem ter nas mãos a cria do meu pensamento
indelevelmente grafado na folha branca. A nova
máquina-milagre-da-eletrônica fez sumir o papel,
definiu por si mesma as margens e tornou silencioso o
juntar das letras. Não satisfeita, foi além, deu tenência
às palavras que comeram os hífens. Agora os
parágrafos se ajeitam por si, passam de uma linha para
outra sem que eu tenha que mover a alavanca a girar
o papel, e o ‘tlin’ da folha acabando ensurdeceu-se. Ao
cúmulo do absurdo chega a propor regras de sintaxe,
tripudiando de minha verve.
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Já não me sento mais à escrivaninha, nem abro a
gaveta para localizar o maço de papéis. Não há papel.
Sumiu. E com ele foi-se também o carbono das cópias.
A máquina consegue parir quantas cópias eu queira,
todas idênticas, com gêmeos univitelinos. Só eu faço
papel de bobo, ao ver que em uma espécie de papel
imaginário o editor de texto eletrônico tomou de mim
o controle da minha escrita. Acabou a difícil tarefa de
separar as sílabas ao final das linhas. Já não separo
sílabas e com isso não tenho mais que me preocupar
com os dígrafos ou com os hiatos. Aproximando da
margem direita as letras se ajustam no espaço da linha,
como se tivessem vida própria e não mais separam as
sílabas. Nem é mais preciso ouvir aquela campainha
que avisa o fim da linha. A linha não acaba mais, o
papel não tem fim. Como um trem doido prossegue
laudas e laudas sem ter aonde chegar. Como que
possuído por uma força automotriz o texto desce para
a linha seguinte, sem alavancas, sem a necessidade de
empurrar o carro. Sem nem mesmo avisar-me que o
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papel acabou, passa para a página seguinte e para a
seguinte, sem me pedir permissão. É o diabo brincando de corrupio nas folhas secas em interminável
redemoinho.
A quem caminha despercebido o rumo das letras,
ou faz delas mero instrumento de comunicação, o
auxílio do computador resulta, por certo, em uma
grande conquista. A mim que desenho com palavras,
que traduzo em letras os sons, os cheiros, os pensamentos, a paisagem, recrio o que existe e crio até
mesmo o que não existe, a mecanização frustra os
meus sentidos de criação, causando-me incômodo
desconforto. Não há mais o suado entalhar das letras,
como um cinzel a escarear o papel. A velocidade fria
da máquina-coisa-diabólica expõe a minha nudez do
pensamento, traga o mágico desfile das letras
saltitando da rosácea dos tipos para o branco da folha
levando consigo as minhas ideias. Daqui uns dias é
bem capaz de o diabo inventar uma máquina que leia
meus pensamentos e os traduza em versos escritos,
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sem que eu precise ficar catando-milho no teclado
procurando as letras, que o diabo havia misturado
antes, e que nunca estão em ordem alfabética. Neste
dia a tecnologia terá roubado de mim até mesmo o
direito de pensar em silêncio no mais sagrado recôndito de minhas intimidades. Só o diabo é capaz disso,
sem dúvida!
A máquina-moderna, sem pedir licença, invadiu
o intestino da minha criação e subverteu os processos.
E como se alguém subtraísse do Criador o barro com
que fez meus ancestrais ou lhe embaralhasse os dias
que levou para completar a sua obra.
Já não me sento mais à escrivaninha, pois o
computador portátil, como o mal, persegue-me onde
quer que eu vá. Vai comigo à feira, ao dentista, ao
banheiro. Saltou da mesa para a pasta, da pasta para o
bolso, virou telefone, metamorfoseou-se. Sinto falta da
minha velha máquina de escrever, leal companheira
que me autoriza os acentos, me permite a separação
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das sílabas, respeita meus vícios, meus erros, meus
limites.
O verbo se fez tecnologia e roubou de mim a
poesia do escrever. Impotente rendo-me, ao final,
distraído, como um decrépito deus traído.
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Ônibus dos pobres
Michael Petranski Strong Vaz
São Paulo – SP

No fim de semana subi em um ônibus comum
como qualquer outro ônibus. Um que poderia bem ser
esse que passa todo dia a alguns metros da sua casa.
Pelo menos foi isso que pensei quando subi nele.
Em princípio nada demais: catraca; procurar banco
vazio; sentar no banco.
Sentei no último banco à esquerda, do lado da
janela, e logo o ônibus começou a encher. Não havia
mais lugar vazio. Muita gente em pé espremida na lata
de sardinha ambulante. Porém, na verdade, tinha um
banco vazio, o do meu lado. No começo achei que eu
tinha algo de errado pra ninguém querer sentar ali,
mas logo reparei o motivo de ninguém sentar: o banco
estava miseravelmente rasgado. O caso é que eu
estava com tanta pressa que nem reparei quando tinha
chegado.
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O ônibus ia, eu ia junto.
Subiu uma velhinha com o RG na mão e ficou em
pé do lado da moça que estava sentava no banco
preferencial. Que humilhação! Pensei comigo, um
direito assim tendo que ser quase que implorado.
Ela tremia toda e estava com o rosto todo
vermelho, segurava uma sacola na mão e na outra o
RG pressionado contra o ferro do ônibus para não cair.
Falou trêmula: Por favor… deu-se o tempo da moça
tirar os fones (isso depois de uns dois pontos) e a
velhinha sentar.
Reparei mais na moça, agora em pé. Tinha uma
expressão triste e era esbelta mas o conjunto da
fisionomia não me agradou, é porque a tristeza
quando vem de dentro ganha o mundo. Também era
hora de voltar do serviço, seis horas, e todo mundo
anda meio moribundo depois de um dia de cão. Vi o
“M” na calça, o cinto vermelho e amarelo e um saquinho de lanche na mão dela, soube onde ela trabalha,
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desci os olhos e voltei pra mim, mas antes vi a floresta
de pernas na frente.
Todos trabalhadores da obra do sexto ponto
desde que entrei. Cansados, olhos pra fora da janela,
todos os sapatos sujos de terra.
Olhei pela janela também, quis fugir um pouco,
imaginei um mundo de ouro: tudo ouro, os postes, as
casas, a sujeira das ruas, as roupas, tudo. O ônibus
parou um pouco. Vi um cachorrinho, e por um minuto
vi meu mundo de ouro uma realidade. O cachorrinho
era amarelo, os fios dos pelos eram bem amarelinhos,
com certeza tratava-se de um belíssimo exemplar de
cachorro de ouro andando pela calçada.
Fechei os olhos, abri de novo. Na verdade não
passava de um vira-lata muitíssimo sujo.
Olhei de novo os pés de terra. Na minha mente
tudo aquilo girou, os pés de terra estavam para cima e
todos estavam de cabeça para baixo. Concluí que o
pobre não pisa a terra, a terra é que pisa o pobre.
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Olhei uma última vez pro banco do meu lado e vi
aquela que estava ali o tempo todo: a vida, que, se é
passageira, com certeza é de um ônibus lotado, e, se
senta para descansar, é em um banco rasgado.
Um… dois… três pontos. Desci, sinal aberto, olhei
pro lado direito e lá se ia o ônibus dos pobres.
Sinal fechado. Suspirei.

3º prêmio escriba de crônicas | 97

Os descartáveis
Maicon Luiz Mateus Tiago
Pouso Alegre – MG

Lanço meus pensamentos ao passado, não há
muitos anos quando na minha infância vivia com
minha avó, cidade pequena com costumes humildes,
uma vida simples, porém muito feliz, e uma coisa que
raramente eu via naquelas redondezas era copo e
prato descartáveis.
Talvez esteja achando estranho eu falar sobre
copo e prato descartáveis, mas a falta disso tornava
comum a prática de lavar pratos e copos com dedicação e carinho, principalmente em épocas festivas,
em que toda a família se reunia. Aqueles copos lindos
que ficavam na caixa o ano todo, nesta data teriam
finalmente seu primeiro uso. Todos se sentavam
juntos, conversavam e depois as mulheres costumavam ir para a cozinha (não que homem não pudesse
fazer isto) e juntas lavavam tudo, enquanto conver3º prêmio escriba de crônicas | 98

savam e brincavam, uma cena linda de se ver, momento único e especial em uma reunião de família.
O tempo passou, conheci então os copos e pratos
descartáveis. As reuniões em família ainda existem,
mas aqueles copos especiais permanecem no armário,
quando eles ainda existem. Durante a refeição cada
um encontra o seu canto e na maioria do tempo em
silêncio comem rapidamente, jogam os descartáveis
no lixo e dedicam o resto do tempo à televisão, celular,
computador ou qualquer outro artigo eletrônico. A
conversa alta na cozinha acompanhada de gargalhadas não é mais ouvida, as brincadeiras até parecem
que nunca existiram, junto com os descartáveis
parecem também que foram descartadas.
Não deveria ser assim, os descartáveis deveriam
surgir na intenção de termos mais tempo para nos
alegrar uns com os outros, de sair juntos, brincar na
rua não nos importando com a idade, peso, tamanho
ou cor! Fizemos tantas coisas para que o tempo fosse
otimizado, para que a vida ficasse mais fácil e rápida,
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mas parece que essas coisas nos fizeram esquecer de
como é viver. Descartamos o amor, o afeto, o companheirismo, e tudo para viver uma vida de correria
atrás do vento, para estarmos conectados com o
mundo e descartarmos quem está ao lado.
Por favor, levem os descartáveis e me devolvam
as belas criações de porcelana com aqueles desenhos
que nos faziam sonhar e os deslumbrantes cristais, que
junto com nossos olhos brilhavam e nos faziam
lembrar que as coisas mais belas da vida são delicadas,
necessitam de cuidado, e dói pensar em descartá-las.
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O jogo das pedrinhas
Pseudônimo: Amaro Montenegro
Paulo Jorge Novais Leite Geraldo
Viseu – Portugal

Havia pouca gente no estabelecimento quando
entrei. Enquanto tomava o meu café, pude assistir com
sossego ao acontecimento, cuja importância fui
compreendendo. Era o jogo das pedrinhas.
A menina tinha talvez três anos e estava sentada
sobre o balcão. Um senhor, que parecia ser o pai,
estava diante dela e tinha de adivinhar em qual das
mãos tinha a menina colocado uma pedra pequenina.
Ela, com os braços atrás das costas, sem que o pai
pudesse ver, deixara a pedra numa das mãos, e agora
estendia-as ambas, fechadas, para que o pai adivinhasse.
O pai escolheu uma das mãos, mas não acertou.
Foi isso o que a criança lhe disse, começando imediatamente a preparar-se para repetir o jogo. Mas o
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pai pediu-lhe que abrisse as duas mãos com as palmas
para cima. Era preciso que ela apresentasse a prova de
que o pai não tinha acertado…
O senhor partiu do princípio de que a filha podia
estar a mentir. Não estava…, mas abriu as mãos.
Enquanto tomava o meu café, assisti ao instante
exato em que aquela menina aprendeu que não era
merecedora de confiança, que não acreditavam nela,
que a sua palavra não tinha valor. Que esperavam dela
que fosse capaz de enganar os outros para alcançar os
seus objectivos.
Aos três anos. Num jogo. Com o pai.
Muito se poderia dizer acerca das mentiras das
crianças ao longo do seu desenvolvimento – muitas
vezes relacionadas com a aprendizagem de o que é a
realidade e o que é a imaginação. Mas este caso não
tem relação com isso.
Enquanto tomava o meu café, pareceu-me estar a
assistir a um exemplo concreto de como se colocam
minas nos alicerces do mundo. “Estamos todos num
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mesmo barco, em mar tempestuoso, e devemos uns
aos

outros

uma

terrível

lealdade”,

escreveu

Chesterton. Essa lealdade é necessária nos fundamentos da convivência entre os homens.
E lembrei-me de como os antigos tinham tão
elevada estima pela sua honra que a defendiam com
unhas e dentes, de como consideravam uma desgraça
a sua perda.
A honra de uma pessoa é o reconhecimento de
que essa pessoa é íntegra e digna de confiança. Não
em consequência de uma campanha artificial, como
agora se consegue através da publicidade e da propaganda, mas como resultado de um longo e constante
esforço por ter um comportamento correto.
O mundo é uma selva, e isso conduziu-nos à
desconfiança. Desconfiamos por princípio, por hábito,
por medo, por insegurança, por prudência. Desconfiamos sempre. Se alguma vez confiamos, passamos
muito possivelmente pela amargura de sermos
enganados. Desconfiamos porque a nossa experiência
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de vida nos levou a desconfiar. Aprendemos com os
nossos erros e fazemos muito bem.
Fazemos muito bem…, desde que não queiramos
fazer nada para mudar o mundo, desde que estejamos
contentes com a selva que nos rodeia, desde que não
nos importemos com ferir as pessoas que estão ao
nosso lado. Porque é preciso que tomemos consciência
de que ofendemos uma pessoa quando partimos do
princípio de que ela não é digna de confiança. E de que
essa ofensa é sentida muito mais vivamente se essa
pessoa for jovem.
Não há melhor forma de fazer de uma criança um
mentiroso do que desconfiar dela. E confiar nela é
necessário para que venha a ser um adulto verdadeiro.
Nas crianças devemos confiar sempre. Ao lidar
com elas estamos a construir o mundo. Devem crescer
com a noção de que se espera delas a verdade, a
nobreza, a dignidade. Devem saber que é isso o
normal, embora exija esforço.
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Querem ser boas, querem aprender, querem ser
gente a sério. São o que de melhor há no mundo. Têm
os olhos limpos, o coração limpo e as mãos limpas.
Acreditemos nelas. Se alguma vez nos enganarem, não
há o risco de que entendam esse comportamento como
normal, porque se hão-de lembrar de que confiamos
nelas. Não pensarão: “toda a gente faz isto”. Sentir-seão mal. Terão pena. Voltarão à verdade.
Mesmo que tenhamos sérias dúvidas, será melhor
deixarmo-nos enganar do que lançar sobre elas a
suspeição, que magoa e marca e arruína. Pode perderse qualquer coisa, mas é muito mais – e está noutro
plano – aquilo que se ganha.
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Mais Guernica, por favor!
Pseudônimo: Paulo de Tarso
Werner Vilaça Batista Borges
Manaus – AM

Guernica está em uma tela de oito metros de
comprimento e três e meio de altura. Pintados em
preto e branco vemos peças de corpos em formas de
cubo. Entre as peças vemos uma mãe carregando um
filho morto, um cavalo agonizando com os dentes à
mostra, um guerreiro ferido com uma espada na mão,
uma flor infantil caída, cabeças, braços, pernas, casas
em chamas, tudo compondo o horror da guerra. A
obra, apesar de ser imitação da realidade, coloca diante
dos olhos o real resultado de uma guerra, o sofrimento
despedaçado. Simon Schama diz que é mais do que
uma imagem do horror, é na verdade “um painel de
indignação moral”. Guernica são oito metros de
comprimento e três e meio de indignação moral.
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Por ser impactante, Guernica não caiu no gosto
dos alemães. O grito de dor ante as barbaridades
cometidas contra civis em uma cidade basca em 1937
incomodava e em certo sentido prenunciava os gritos
que viriam com a Segunda Guerra Mundial. Por isso,
os alemães tentaram agarrá-la, mas felizmente não
conseguiram, e acabou sendo instalada no Museu de
Arte Moderna em Nova York.
No livro O poder da arte: Picasso, Schama
apresenta um relato interessante sobre a influência de
Guernica. Schama relata que em fevereiro de 2003 nos
EUA anunciariam em rede nacional uma guerra
contra o Iraque. No entanto, alguns minutos antes de
começar a transmissão percebe-se que ao fundo havia
uma réplica de Guernica. Imaginemos a incoerência:
anunciar uma guerra com um quadro que denuncia o
horror que ela proporciona.
“Naturalmente, se os apavorados jornalistas e
organizadores da coletiva parassem um minuto para
pensar, talvez resolvessem cooptar Guernica, em vez
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de amortalhá-la. Poderiam dizer que é isso que os
tiranos fazem: provocam morte, sofrimento, horror.
Mas não agiram assim. Não havia como mascarar o
danado do quadro: ele tem alguma coisa que, no
noticiário das seis, transtornaria os telespectadores.
Era muito melhor cobri-lo.” (p. 433)
Nos dias 1º e 6 de janeiro de 2017 vídeos
apareceram na internet: corpos despedaçados, sangue,
horrores filmados nas chacinas ocorridas em Manaus
e Roraima. Sem coragem e por respeito ao ser humano,
não assisti. No entanto, li alguns relatos. Em um deles,
o carcereiro diz que já não consegue dormir, pois
sempre se lembra das cenas. Saímos do cubismo de
Picasso para um surrealismo impressionista com base
não em sonhos, mas em pesadelos frutos de filmes de
terror. E o pior de tudo: sem arte. Nada de cubos e nem
em preto e branco. Nada de oito metros de
comprimento e três e meio de altura de uma representação. Mas tudo na dimensão real da vida em
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sociedade, tudo na realidade da cor do sangue.
Pedaços reais de seres humanos.
A prece que faço a Deus é que tiremos os véus
que cobrem Guernica e a mostremos ao mundo. Os
jovens deveriam nas escolas estudar o valor, o sentido
dessa obra e das artes em geral. Deveríamos todos
sentir a dor da barbárie denunciada na arte antes que
ela se tornasse real, deveríamos ouvir o grito de dor de
Guernica antes de a sociedade reproduzir a dor na
dimensão do real. É preciso sensibilizar este mundo, e
o que melhor do que a arte para fazer isso? Com a
presença de Guernica não se anuncia guerra, barbárie,
chacina. A presença de Guernica faz refletir,
sensibiliza. Mais Guernica, por favor!
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O secreto desejo de um morto
Pseudônimo: Victória F.
Cláudia Sofia Neves Andrade Fernandes
Lisboa – Portugal

Quando comecei a dividir a minha semana entre
Lisboa e o Ribatejo, ouvi falar de uma associação de
ajuda animal em São João da Ribeira, distrito de
Santarém, e resolvi voluntariar-me nela. Rui de Moura
Ribeiro Belo, o poeta Ruy Belo, nasceu nessa povoação
e é lá que repousa no cemitério quase contíguo à
associação, mas eu não estava consciente desse facto.
Uma vez por semana voltei a S. João da Ribeira e
passeei inúmeros bouquets de cães ao longo do
caminho paralelo ao muro do cemitério sem
considerar o poeta. Cheguei a entrar o portão em
busca de um jazigo rococó ou de um anjo particularmente interessante (não os encontrei), e passei
certamente junto ao seu túmulo sem o ver. Então,
enquanto folheava casualmente um jornal local mos-
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trando um grupo de escuteiros em homenagem frente
a uma campa, li o seu nome e fez-se luz. Foram
precisos cerca de dez meses e meio, e mais de quarenta
visitas a S. João da Ribeira, para fazer a ligação entre a
povoação e o poeta que eu tanto havia lido e admirado,
e cujo epitáfio-poema com métrica musical sei ainda
de cor.
Um encontro com poeta maior, ainda que morto,
é para mim emocionante e, ao visitá-lo desta vez
conscientemente, por algum motivo estranhei que
estivesse efectivamente ali, na mesma medida em que
estranharia cruzar-me com uma estrela de cinema
num lugar inopinado. Uma patina escura recobre a
laje, e do vermelho que recobria o poema gravado na
pedra só restam uns farrapos. Pessoalmente, senti que
se vamos recobrir de tinta as palavras do Ruy Belo
melhor seria fazê-lo de verde ou azul, porque ao fundo
e ao longo de todo o horizonte de sua poesia-memória
está a vegetação frondosa e o céu aberto e profundo
da sua infância rural.
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Ao Portugal rural, hoje, é possível percorrê-lo de
carro através das estradas nacionais sem grande
alteração de paisagem. Casas de construção recente,
despropositadas e por vezes pretensiosas ao lado das
ruínas das velhas casas no mesmo terreno, o mesmo
autóctone olhar arrastado, os mesmos eucaliptais, os
mesmos campos de cultivo. Se formos o pendura no
carro podemos, embalados pelo ronronar do motor,
fechar os olhos, adormecer e, ao acordar e olhar em
volta não saber se passaram segundos ou horas, um
quilómetro ou muitos. São lugares sem identidade. A
despeito dessa noção de identidade ser um conceito
algo abstracto e etéreo, além de mutável, a sua
ausência é um facto palpável, cinzento e triste. Em S.
João da Ribeira, no seu ponto mais central e amplo,
olhando em volta vejo como interessante e identificativo a torre mourisca da igreja, frente a elas
algumas oliveiras centenárias e os outeiros que
encimam o cemitério com os seus pequenos bosques
de pinheiros mansos (podemos imaginar quão verde o
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poema que o Ruy Belo lhes faria). Tudo o resto parece
ter sido arrasado ao menor denominador comum do
falso progresso e da homogeneização arquitectónica.
Resumindo, não há ali muito. E é difícil imaginar
aquele lugar a incubar hoje indivíduos que mais tarde
queiram ou possam encontrar neste tempo e espaço da
infância as singularidades necessárias à nostalgia e à
rememoração afetiva para criação de uma obra
pungente como a de Ruy Belo.
Através de uma surpresa do acaso ou da sorte,
tive a oportunidade de visitar uma amiga de infância
do poeta, Nazaré Varela, octogenária jovial que mora
a três passos da associação e é mãe do seu fundador.
Recebendo-me gentilmente na casa onde sempre
morou e que possui um aprumo e uma elegância de
outros tempos, começou por me falar da tarefa que
tomou para si de preservar a história de S. João da
Ribeira, concretizada na forma de um livro minucioso
que integra até pautas e letras de canções da terra há
muito esquecidas.
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Um relatório apócrifo que posteriormente me foi
feito sobre os bastidores dessa obra de recolha
histórica, e que senti conter a sólida plausibilidade dos
desabafos espontâneos e indignados, conta que alguns
dos documentos fotocopiados e integrados no livro, as
actas da Junta Paroquial da terra no séc. XIX,
repousavam há muito na igreja matriz de S. João da
Ribeira, no fundo de um gavetão de um móvel do séc.
XVIII, pombalino e de pau rosa, oferecido à igreja por
D. José de Seabra, que, destituído da coroa, foi para ali
morar. E que quando um novo pároco, recentemente,
achou por bem remodelar e verificou que o pesado
móvel não ia bem com o resto, pô-lo na rua, inchando
à chuva. Pelo processo muito humano de coscuvilhar
o fundo de gavetas à mão de semear, os documentos
foram descobertos, relacionados com o projecto de
Nazaré, fotocopiados e integrados no livro, e depois
devolvidos à igreja, que, não encontrando préstimo
para eles, os incinerou junto com o móvel degradado.
Nazaré Varela contou-me muitas coisas avulsas e
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sem cronologia sobre Ruy Belo. Que sempre que
visitava Portugal regressava à terra e fazia questão de
visitar toda a gente, percorrendo as casas e as tabernas
em busca das pessoas amigas, e que ia procurar ao
cemitério as que não encontrasse de pé. Que era bom
nadador mas que, devido aos caprichos da maré, quase
perdeu a vida na Praia da Consolação, em Peniche – A
mim, morto no mar entre algas e corais... – Que passou
dificuldades em Madrid, onde se exilou com a mulher
e os filhos devido à sua posição contra o regime. Que
o coração o trapaceou exactamente na viagem que
fazia a Lisboa para assinar o contrato que lhe permitiria melhorar a situação económica. Que era um
miúdo que sabia ser alegre mas também ensimesmado,
fechado e muito atento às coisas, como se andasse a
cozinhar desde a mais tenra infância a memória e a
nostalgia que se tornariam a marca fundamental da
sua obra.
Eu ainda não tinha encontrado a oportunidade de
explicar a intenção precisa da minha visita a Nazaré
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Varela, ou melhor, protelava fazê-lo pela noção
crescente de que tinha ido munida de uma única
pergunta, lacónica e quiçá idiota, nascida de uma
intuição. Ocorreu-me que o epitáfio de Ruy Belo
possui a métrica perfeita para a lenga-lenga de um dos
velhos jogos de mãos e palmas, o que é um formato
algo inusitado para um epitáfio. Mas a pergunta
acabou por surgir, multiforme. No tempo da sua
infância faziam-se jogos de palmas e lenga-lengas?
Ruy Belo participava neles? Jogava-os, cantarolavaos? Será que pensando a morte lhe ocorreu a infância? ...a sabedoria da criança é não saber que morre...
Será que plantou contra a morte, deliberadamente, um
epitáfio vivo para que ele viesse a ser transformado
em jogo infantil? A sua morte como possibilidade de
brincadeira renovada a cada geração, uma forma de
imortalidade? Nazaré ponderou a questão durante um
momento, e disse: “Eram as raparigas e não os rapazes
quem jogavam essas lenga-lengas. Por outro lado, o
Rui gostava muito de jogos, sobretudo o chinquilho
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jogado à porta da taberna”. Pensou mais um pouco, e
decidiu: “Conhecendo o Rui, era bem menino para
isso...” Sorrimos e abstivemo-nos ambas de comentar
a era digital e a morte das brincadeiras não tecnológicas.
Seguindo para Rio Maior, a 15 km, contorci-me
face ao cartaz a cores de um porco atravessado por um
espeto, que pretendia atrair comensais para um
restaurante. Recordei um poema desta feita de Borges,
lido há muito, mas que nem a minha memória de
minhoca conseguiu descartar – Mais vil do que um
bordel/o talho rubrica a rua como uma afronta... – Já
Ruy Belo pergunta-se sobre a matança do porco da sua
infância – ...morto o Miguel, ainda fica a faca?... – Fica,
respondo eu sem alegria. Da substância volátil do
passado e da identidade é exactamente essa a borra
que permanece no Ribatejo das pecuárias a perder de
vista.
Mas ainda que a arte possa convergir eventualmente com a indigestão de Borges, que faço minha
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também, é sobejamente sabido que não é ao serviço da
ética que ela está ou deve estar, mas da vida, que
percebe muito pouco dessas coisas.
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