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Resultado de um grande concurso

Definnir  quatro  premiados,  distribuir  menções
honrosas e escolher os selecionados para compor a
coletânea  de  um  dos  maiores  e  mais  respeitados
concursos  literários  internacionais  de  língua
portuguesa é, além de uma grande responsabilidade,
um  trabalho  exaustivo  e  uma  experiência  muito
interessante.  A  maratona de  leitura  e  avaliação  da
qual  nós,  jurados  do  10º  Prêmio  Escriba  de  Contos,
participamos  resultou  numa  coletânea  de  alta
qualidade e variedade de estilos.

Entre os premiados vocês encontrarão: as várias
camadas  de  beleza  agridoce  de  Não  se  pode
consertar  pó;  o  breve  e  tristemente  poético
Diáspora;  a  intertextualidade  culta  e  divertida  de
Olá;  as  citações  e  o  erotismo  saudosista  de
Arlequinada,  que  provavelmente  agradaria  a  uma
antiga jurada do Prêmio Escriba de Poesia, Hilda Hilst.

Para  os  leitores,  no  entanto,  os  textos  mais
marcantes podem também estar em outros pontos da
coletânea. Saibam que concordamos com vocês. Não
houve unanimidade em nossas decisões e isso muito
nos orgulha. Debatemos por horas, para reunir textos
notáveis.  Em  grandes  concursos  literários,  a
unanimidade é suspeita. Ainda que honesto, um júri
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composto por pessoas de pensamento igual peca pela
falta de diferentes pontos de vista.

Inevitavelmente, textos que, em concursos menos
concorridos,  poderiam  brilhar,  fincaram  fora  da
coletânea. Esperamos que seus autores continuem se
aprimorando e que participem das próximas edições
do Prêmio Escriba.

Agradecemos  a  todos  vocês,  autores  e  leitores.
Garantimos que encontrarão, nesta coletânea, vários
contos impressionantes.

Divirtam-se com a leitura!

Comissão Julgadora
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Vitórias, superações e comemorações

Mais  um  ano  do  Prêmio  Escriba,  dessa  vez  na
modalidade conto. Em 2019 completaram-se dez anos
do  Prêmio  Escriba  de  Contos,  uma  conquista
signifincativa para abrilhantar o concurso, que ainda
contempla os gêneros poesia e crônica,  sempre em
anos alternados.

Para  nós  trata-se  de  uma  alegria  poder
comemorar  a  concretização  de  mais  uma  edição
dessa ação cultural que é parte da memória afetiva de
muitos  escritores  espalhados  em diferentes  regiões
do país  e do exterior,  mas,  também, um motivo de
contentamento por fazer parte dessa história que se
pauta na valorização da arte literária.

O  concurso  deste  ano  foi  recordista  para  a
modalidade, com 1022 inscrições. A beleza da língua
portuguesa é  anunciada através  de  textos  oriundos
de vinte e seis estados brasileiros e dez países. 

A  participação  dos  piracicabanos  indica  o
reconhecimento local pelo trabalho desenvolvido. O
resultado  dessa  bela  contribuição  se  dá  na  edição
desta coletânea, que representa o trabalho de criação
de cada participante e seus estilos de escrita.

Esperamos  que  cada  leitor  possa  receber  esta
coletânea  com  muito  carinho,  pois  é  resultado  do
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empenho e dedicação dos participantes, da Comissão
Julgadora  e  da  Comissão  Organizadora,  sendo  esta
última  a  responsável  por  propiciar  as  condições
adequadas para que todas as etapas do concurso – da
inscrição  à  edição  e  publicação  da  antologia,
passando pela contratação do júri  e  premiação dos
vencedores – possam ocorrer da melhor maneira.

Podemos  dizer  que  tudo  é  realizado  com  o
máximo  de  dedicação,  procurando  superar  as
difinculdades  técnicas  e  humanas  no  intuito  de
garantir a qualidade que os participantes merecem e,
sobretudo, que cada leitor espera.

Enfinm, desejamos a todas e todos uma excelente
leitura! 

Comissão Organizadora

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 8



1º lugar

Não se pode consertar pó

Pseudônimo: Remôr Raz
Rafael Zoehler
São Paulo, SP

Algumas  coisas  são  quebradas  em  pedaços  tão
pequenos que viram pó. Não se pode consertar pó.
Moído e moído e moído e passado na peneira. Fino de
escorrer  por  debaixo  das  portas  fechadas  e  pelos
cantos  das  janelas  de  vidro.  Tão insignifincante  que
deixa de existir. Minha família é esse pó. Impossível
de montar de novo. O pó nunca volta a ser o que era.
A única coisa que sobra é aquilo que se acumula em
cima das coisas velhas. Velhas como essa casa. Parei
com o carro em frente ao portão e não sei o que vim
buscar aqui.

A rua está vazia, é o que se espera de uma cidade
de praia fora da temporada. A casa também. É o que
se espera de um lugar abandonado. Eu finquei com ela
depois da morte dos meus avós e nunca vendi. Não
consigo.  Coloco  o  preço  baixo  ou  a  falta  de
interessados como desculpa. Minha tia pede pra vir
de vez em quando, mas não deixo. Ela não merece.
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Ainda acredito que tudo pode voltar ao normal. Há
dez anos acredito.

Escorrego o portão para a direita e entro com o
carro. A piscina ao lado da entrada está vazia, só um
pouco de água no fundo por causa da chuva. A rede
fincava  pendurada  ali  perto.  A  mesinha  branca  de
ferro,  com  tampo  de  vidro  e  quatro  cadeiras
desconfortáveis, está no mesmo lugar. Ninguém vai
roubar,  não vale o trabalho.  Ao lado,  o balanço de
três lugares feito do mesmo ferro branco. Minha mãe
me fazia dormir ali quando eu era bem pequeno. A
casa tinha um pinheiro alemão bem na frente. Minha
mãe disse que, quando o pinheiro fincasse maior que a
casa, alguém da família morreria. Foi ela, acidente de
carro. Eu tinha dois anos e agora tenho um cateter
por causa da hidrocefalia. Meu pai tem uma prótese
de fêmur. Nós dois temos um buraco.

Levo  o  carro  pelo  longo  corredor  lateral  que
funciona de garagem. No verão, todos os carros se
enfinleiravam aqui,  e pequenas brigas pra ver quem
fincava  na  frente  aconteciam.  Brigar  por  ordem  na
garagem nunca foi o problema. Foi dinheiro mesmo.
Dinheiro mata mais que qualquer coisa, e mata mais
fundo. Desligo o motor e abro uma fresta no vidro,
apenas pra não morrer asfinxiado. Não vou entrar na
casa hoje.
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Acordo  cedo  com  o  desconforto  da  cama
improvisada. Procuro no molho de chaves aquela que
abre a cozinha, a entrada finca pelos fundos, perto de
onde  estacionei  o  carro.  A  grama,  até  ela  cinza,
cresce onde não devia. Invade o espaço. Minha boca
tem o gosto pegajoso da saliva velha. Preciso de um
banheiro.  De  muitas  coisas  na  verdade,  mas  um
banheiro é o mais imediato.  Não sei quanto tempo
vou fincar aqui. Até passar, provavelmente. Caminho
até  a  porta,  passando  pela  casa  dos  fundos,  onde
fincavam minhas tias. A mais velha no andar de baixo
e a mais nova no andar de cima. Em frente à porta da
cozinha,  uma  mesa  posta  com café  e  mamão,  pão
integral  e  Becel.  Um  senhor  careca,  de  olheiras
fundas  e  sobrancelhas  revoltadas,  com  as  pernas
elegantemente cruzadas, lê o jornal. 

– Vô? 
– Relógio grego à base de água, começa com “C”.
O  vô  conta  os  quadradinhos  das  palavras

cruzadas. 
– Tem nove letras. 
Ele toma um gole de café com leite. 
– O senhor morreu. 
Ele conta os quadradinhos de novo. 
–  “O  senhor  morreu”  tem  treze  letras.  E  não
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começa com “C”.
Sento na cadeira mais próxima. Seguro as coisas

pra  sentir  o  peso  delas.  O  mamão  com  farelo  de
linhaça  é  real.  O  pão,  o  mel,  a  margarina.  Tudo
verdadeiro. Nesse espaço ao redor da mesa, a grama
está  bem cuidada,  a  toalha tem cor.  As coisas  têm
cheiro. 

– O senhor gosta de farelo de linhaça? 
– Não. 
– Então por que come? 
– Tem que comer, dizem que faz bem. 
Pego um pedaço de mamão cortado com linhaça.

Horrível. 
– Clepsidra. 
– Como? 
– Relógio grego à base de água. Clepsidra. 
– Clepsidra… 
Ele conta os quadradinhos. 
– E não é que cabe? 
Ele desenha as letras no jornal. 
– O que o senhor tá fazendo aqui? 
– Tomando café. 
Chico, o passarinho, canta. O vô finca de pé, tira

um talo de rúcula do bolso da camisa, sempre gostou
de camisas com bolso, e coloca na gaiola do canário. 

– O senhor pagou por essa rúcula? 

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 12



–  Não.  Peguei  só  esse  pedacinho  na  feira,
ninguém vai reclamar.

– O senhor é ladrão? 
– Só de rúcula em pequenas quantidades.
Pego o jornal. As palavras cruzadas estão quase

completas, ele inclusive usou aquelas dicas que fincam
abaixo  da  tabela.  Fazia  palavras  cruzadas  porque
morria  de  medo  do  Alzheimer,  queria  exercitar  o
cérebro de qualquer jeito. Corro para a data. O dia é
o mesmo de hoje, o ano não. É o jornal de dez anos
atrás. 

– A Raquel não veio? 
– Raquel? Não, não. 
– E o Vitor? 
– Também não, vim sozinho. 
– Pena, o Vitor gosta da piscina.
– É. 
– Bom, licença. Se eu não for no super tua vó me

mata. 
O vô se vira e entra pela porta da cozinha. Tudo

some como fumaça. A mesa, o mamão, o pão, o mel,
a Becel, até o Chico deixa de existir. A porta volta a
estar fechada. A grama volta a ser intrometida. Fico
sentado na cadeira, agora suja, sem entender o que
aconteceu.  Meus  dedos  ainda  estão  melados  de
mamão e linhaça. 
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Abro a  porta  da cozinha,  ligo a  chave geral  da
casa, avanço pelo corredor e abro a porta do primeiro
quarto, o quarto dos meus avós. Acendo a luz. Cheiro
de mofo trancado. A cama sem colchão, uma das tias
deve ter levado, os armários com as portas abertas
sem nada dentro. Abro o quarto da minha prima, o
quarto de hóspedes, a sala, o pátio, os armários dos
banheiros,  a  tampa  do  motor  da  piscina.  Encontro
sabonetes rachados de velhice e lembranças. Na casa
dos  fundos,  nem  os  móveis,  só  uma  geladeira
enferrujada,  fora  da  tomada,  e  rastros  de  cupins.
Deixo todas as janelas abertas. 

Tomo um banho, pego o carro e compro o básico
no  supermercado.  Água,  refrigerante,  pão,  frios,
bolachas,  maionese,  pizza  congelada,  hambúrguer
congelado, o que tiver aí de congelado e miojo. Ligo
para o rapaz do gás e acerto o corte da grama com ele
também.  Passo  na  banca,  compro  um  livrinho  de
palavras cruzadas Coquetel. 

– Tradicional corrida de rua disputada no finnal do
ano. 

O vô engole o pão integral. 
– Queantas letras? 
– Doze. 
– Tem alguma? 
– A terceira é “O”. 
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– São Silvestre. 
Conto os quadradinhos no papel. 
– São Silvestre cabe. 
Escrevo as letras nos respectivos quadradinhos. 
– Área fechada por quatro ruas, dez letras. 
– Quearteirão. 
– Quearteirão… 
Anoto a resposta.
– Preparado medicinal pastoso, oito letras. 
– Começa com o quê?
– Começa com “U” e termina com “TO”.
O vô assobia para Chico, que responde. 
– Unguento. 
Conto os quadrados. 
– Unguento cabe. 
Mastigo pão com mel esperando Chico terminar

de cantar.
– Cadê a vó? 
– Dormindo. 
– E cadê todo mundo? 
– A Tize não vem mais, a Dinda vem de vez em

quando.
– E a Bruna e a Bianca? 
– Ficam na casa da Tize. 
– Vocês fincam sozinhos aqui? Só tu e a vó? 
– É. 
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– É perigoso dois velhinhos sozinhos assim. 
– Ah, no máximo a gente morre. 
O vô levanta da mesa. 
– Vou dar água pras plantas. 
Some. 
O  livrinho  de  palavras  cruzadas  passa  rápido.

Todo dia, das seis da manhã às sete e quinze, meu
avô aparece. Não só ele, a mesa, as cadeiras, a rede, o
canário Chico, o café, a grama e a pitangueira de dez
anos atrás vêm junto. O jornal sempre acerta o dia e
sempre erra o ano. Vivemos dias em sequências com
dez anos de diferença. Ele nunca pergunta nada de
mim,  e  eu  nunca  tento  entender  com  ele  o  que
acontece. Eu vim procurar respostas, não quero mais
perguntas.

– Hoje de tarde voltamos pra Porto Alegre. 
– Já? 
– Já, a vó anda ruim da coluna. 
– Sempre essas costas. 
– Tá bom de praia já. 
– Aproveitaram as férias? 
– Ah sim.
– Transaram muito? 
– Palhaço. 
Ele arruma o talo de rúcula na gaiola do Chico.
– Não finca triste que não vem mais ninguém? 
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– Fico. 
– E não faz nada?
– Não tenho nada pra fazer.
– Podia ligar pras duas, pra Tize e pra Dinda, e

mandar elas fazerem as pazes. 
– Elas já são velhas demais pra eu mudar alguma

coisa. 
– E isso não te deixa triste? 
– Deixa. 
– E então? 
– Brigar vai me deixar mais triste.
Devagar,  o  vô  descasca  uma  maçã  e  corta  em

cubinhos. Pega a caixa de palitos de dente e coloca
um palitinho em cada pedaço de maçã. Empurra pela
mesa pra me oferecer.

– Eu não tenho mais idade pra isso. 
– Então não quer?
– Queero. 
Como um pedacinho espetado de maçã. O velho

coqueiro cresce torto mirando o céu, as palhas secas
se penduram de cabeça pra baixo esperando a hora
de cair. 

– Eu gosto dessa casa. 
– Eu sei. 
– Cresci aqui. Contava os dias só pra vir pra cá no

verão. 
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– Vocês aprontaram bastante. 
– Lembra quando a gente explodiu o formigueiro

com bombinha?
– Lembro. Eu que comprei as bombinhas.
– Lembra quando o senhor caiu do coqueiro? 
– Olha, isso eu esqueci.
– Hã. Até parece.
Sentado na cadeira, o vô balança a perna cruzada.
– Queem sabe eu deixe ela pra você.
– Ela? 
– A casa. 
– É. Queem sabe, vô. 
Ele levanta da cadeira. 
– Vô. 
– Queê? 
– Antes de ir, o senhor pode chamar a vó? 
Ele para na porta e vira o rosto pra mim. 
– Rafa, tu sabe que ela gosta de dormir. 
Tudo some em fumaça.
Descongelo a geladeira e tiro da tomada, fecho a

válvula do botijão de gás,  desligo a chave geral da
casa. Passo o cadeado na porta da frente e nas janelas
maiores.  Tranco  a  porta  da  cozinha.  Coloco  o  que
sobrou, miojo, bolachas e meia garrafa de Coca-Cola,
no carro. 

Pego  um livrinho  novo  de  palavras  cruzadas  e
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largo em cima da mesa. 
Deixo pro vô responder.
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2º lugar

Diáspora

Oly Cesar Wolf 
Campo Largo, PR

Éramos  família,  ou  algo  muito  similar  a  isso.
Ficávamos  sentados  à  mesa,  calados,  como  se  ela
fosse  um  altar  onde  rezávamos  pelo  milagre  da
multiplicação  do  alimento,  que  era  sempre  menor
que a nossa fome.  Milagre nunca houve.  Queanto a
nós,  bem,  nós  não.  Apenas  isso,  somente  negativa
éramos,  como  vazios  escavados  na  matéria,  como
ausências encarnadas em corpos magros. 

Aqueles  eram dias  duros  que  trincavam nossos
dentes  obrigados  a  roê-los.  Por  isso,  por  não
vencermos mastigar a ossatura de nossa miséria, nos
contentávamos em lamber o mole silêncio que vertia
de  nossas  bocas  semiabertas.  Éramos  quase  pai  e
quase finlho. Espírito não havia, muito menos santo.
Mãe,  irmãos,  também  havia,  ou  quase.  Uns
desacompanhando os outros, como se perfinlados na
vida e unidos pelos pés por uma pesada corrente de
dias.

Pai  morreu,  mãe  também.  Morremos  todos
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naquele  lugar,  não  de  morte  de  fato,  mas  de
insignifincância. Éramos mirrados, pequenos de quase
não ser. 

Chegou meu dia de ir. Pensei despedida, mas eu
tinha apenas um fino de voz sem força de romper a
pedra  daquele  silêncio  duro.  Deixei  tudo  lá,  mesa
vazia tornada banco, parentes de serem mais sombras
que pessoas. Chorar ninguém chorou, que não havia
ânimo de tanto. Garrei estrada, levando comigo um
corpo minguado e uma porção de desespero frio para
comer pelo caminho.

Queando cheguei na cidade,  vi  prédios de serem
montanhas.  Gente  que  nem  formiga.  Inveja  tive
daquela pressa toda. Eu pressa não tinha, não havia
em mim força para correr aquele tanto. 

Depois  de  passada  a  admiração  primeira,  foi
preciso cuidar da vida. Para viver, vendi minhas mãos
e  pernas.  Meu  corpo  mínimo,  com  adição  de
alimento, cresceu e fortifincou-se. Passei de não a sim,
de uma hora para outra. Achei até que fosse mágica.
Era mágica não, era proteína e carboidrato.

Um dia, depois de anos, pensei sentir saudade dos
outros. Queis ver pai, mãe e irmãos. Para isso guardei
papel,  que me era dado em troca do meu trabalho.
Com ele comprei passagem e fui. Depois de dias de
viagem, cheguei na vila como quem não chega. Na
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casa, nada, nem mesa, nem parentes. Na casa já nem
casa havia. No chão do terreno, o mesmo chão que,
antes  de  partir,  amparava  meus  olhos  de  animal
morto, havia apenas um punhado de pó. Parecia nada
com eles, mas reconheci nas feições daquela poeira
meu pai,  mãe e irmãos.  Peguei  um lenço e recolhi
tudo, cuidando para que o vento, ou uma respiração
mais  forte,  não  levasse  embora  o  meu  passado.
Apanhava um punhadinho e pensava “Esse é a mesa
de minha infância”. Outro punhadinho era a mãe, e
assim foi. Cada tantinho de pó era um pouco de mim.
Por  finm,  depois  de  algum  tempo,  catei  os  últimos
grãos de poeira que restavam. Esses eram eu,  falei
para  mim mesmo,  brincando de  imaginar  doidices.
Dobrei o lenço e vim embora. 

Hoje está tudo ali,  guardei naquele vaso. Deixei
meu passado lá e plantei floor. Plantei mais de uma, na
verdade, muitas floores eu plantei naquele vaso. Elas
nascem, até nascem, até parecem que vão crescer e
tomar a casa, e tomar o mundo, mas não. Morre tudo,
assim que  o  broto  da  semente  sai  da  terra,  morre
tudo.
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3º lugar

Olá 

Pseudônimo: Augusto da Paz
Marco Antonio Fernandes Arantes

Florianópolis, SC

Moro  sozinho.  É  importante  que  essa
particularidade  seja  aqui  declarada,  para  que  se
entenda este relato desde o seu início. Moro sozinho,
pois. Não importa a razão; nunca há uma razão única
para o que quer que seja. As razões vêm sempre aos
bandos.  Por  uma  série  de  razões,  portanto,  todas
irrelevantes  para  o  que  vou  contar,  moro  sozinho.
Num apartamento em uma rua central da cidade de
Nossa Senhora do Desterro.  Não tenho empregada,
sequer faxineira. Raramente recebo visitas; hóspedes,
nunca. Ninguém em minha casa, pois, além de mim.

Isso  estabelecido,  há  outro  fato,  também muito
pessoal, que deve ser registrado. É que tenho a mania
de  ler  no  banheiro,  sentado  ao  vaso.  Um  hábito,
pronto. É confortável. O banheiro é pequeno, fresco,
aconchegante. Silencioso. Quease um oásis no barulho
da cidade. Não dispõe de abertura para fora. Apenas
uma  ventoinha,  no  teto,  faz  a  ventilação  forçada.
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Entro, acendo a luz, tranco a porta, ligo a ventoinha,
sento sobre a tampa do vaso fechado, apoio as costas
contra a caixa da descarga, externa à parede, e leio.
Muito confortável.  Isso me faz feliz.  Queando quero
pensar sobre o que acabo de ler,  apago a luz.  Fico
então  no  escuro,  encasulado  no  meu  banheiro
hermético, ouvindo apenas o leve zumbido contínuo
da ventoinha,  que me ajuda a  pensar.  Gosto disso.
Um hábito, já disse. Haverá piores.

Pois  quando começou a  acontecer  o  que  quero
relatar, eu estava assim acomodado. Para que não se
estabeleçam  ilações  risíveis,  apresso-me  a  reiterar
que  eu  não  fazia  nenhuma  das  coisas  às  quais  os
sanitários são usualmente destinados. Nada além de
lá estar sentado – e ler.  Eu lia Sun Tzu,  A arte da
guerra,  a  edição  hoje  considerada  completa,  por
incluir  os 2.700 caracteres dos chamados “capítulos
perdidos”. Moro sozinho, estava sentado no sanitário
do meu apartamento trancado, e lia Sun Tzu.

Então  foi-me  passado  um  envelope,  por  sob  a
porta.  Ou  um  envelope  deslizou  por  sob  a  porta.
Explico: o banheiro é estreito. A porta finca quase em
frente ao vaso, de sorte que, para quem está sentado
olhando um livro à sua frente e abaixo dos olhos, a
fresta sob a porta finca no campo de visão periférica,
ligeiramente à direita. Com a visão periférica, pois, vi
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que alguma coisa, pequena, deslizava por debaixo da
porta,  com o leve ruído do atrito contra o piso de
ladrilhos. Eu acabava de ler: “Assim como a água não
apresenta  forma  estável,  não  existem  na  guerra
condições  permanentes”.  Interessante.  Fechei  o livro,
marcando com o dedo a página que lia. Aí foquei o
objeto. Em tempo: sou muito míope.

Era um bonito envelope, daqueles que comportam
um  cartão  pequeno.  Do  tamanho  fornecido  por
flooristas. Tinha, porém, a curiosa peculiaridade de um
suave  tom violeta  desmaiado,  um opaco  leitoso  de
fondant.  Perfeito:  sugeria  um  doce  cuja  receita
levasse violetas, e fosse depois coberto por uma finna
camada  semitransparente  de  fondant  branco-fosco.
Na face, onde normalmente se escreveria o endereço
do destinatário, havia, em cuidadosa letra redonda e
graúda, de um azul-escuro quase roxo, uma palavra,
antes,  uma  saudação:  Olá.  Digitei  o  ponto  finnal
apenas  para  poder  fechar  o  período  anterior  –  no
envelope não havia qualquer pontuação, seja o ponto
finnal,  seja o ponto de exclamação que a interjeição
autorizaria.  A palavra  “Olá”  estava  assim,  solta  no
espaço,  sem  nada  antes  dela,  ou  depois.  Fechei  o
livro; depositei-o sobre a bancada de granito da pia.
Eu dispunha de um envelope que fora deslizado por
sob  a  porta  do  banheiro  de  uma  casa  sempre
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trancada,  e  cujo  único  ocupante  encontrava-se
sentado  ao  vaso  sanitário,  lendo  –  agora,
contemplando um envelope.

Olhei-o  sem  qualquer  teoria  a  respeito  da  sua
origem possível, visto que ele era impossível. Mas era
um  envelope,  estava  lá,  e  isto,  ao  menos  por
enquanto,  me  bastava.  Sempre  sentado,  curvei-me
para frente, alcancei-o sem difinculdade. Um primor de
papelaria.  Como  eu  suspeitara,  era  feito  em papel
duplo, um envelope dentro do outro. A parte interna
em papel  de  seda  violeta;  a  externa,  em um papel
parafinnado  branco,  quase  transparente.  Em  letra
vertical, gorducha, de traço finrme, inequívoco – Olá –
e mais nada. A aba não estava colada; apenas virada
para dentro. Examinei-o com o prazer que as coisas
bem-feitas  sempre  me  proporcionam.  Caligrafina
interessante; seria uma letra de criança, se houvesse
crianças  calígrafas.  Lindo  envelope.  Abri-o,  sem
pressa.  Estava vazio.  Tornei  a examiná-lo  por fora,
então,  primeiro  à  luz,  depois  à  contraluz:  Olá.  A
mensagem, toda a mensagem, era a palavra olá. Olá.

Muito bem. Envelopes não andam por si mesmos,
não acredito em fantasmas, sou materialista, racional.
Haveria mais alguém na casa,  portanto. Muito pior
do que isso, eu estava a ponto de incorrer em plágio,
pois essa situação já era um conto de Borges; apenas,
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no  conto  dele,  o  envelope  era  uma  garrafa  de
náufrago, recolhida em um laguinho de parque – mas
a mensagem era, humilhantemente, a mesma. Fechei
os olhos, pensando na situação vergonhosa em que
me encontrava. Um plágio. Bem, ao menos plagiava-
se Borges. Podia ser pior. Geralmente é. Sun Tzu: “A
grande dificculdade em manobrar exércitos para a luta
está em transformar uma estrada tortuosa em caminho
reto,  e  a  adversidade em vantagem”.  Restava-me,  se
algum,  o  consolo  de  que  é  preciso  coragem  para
plagiar Borges. Pior ainda – depois de tantos anos,
sequer estou bem certo de que se tratava mesmo de
Borges. Mas era plágio.

Ergui-me,  abri  a  porta  do  banheiro,  saí  para  o
hall. Queem quer que seja, pensei, que ao menos saiba
sorrir  –  já  será  um  bom  começo.  Entrei  em  meu
quarto;  vazio.  Escritório:  vazio.  Cozinha,  área  de
serviço:  vazios.  Living.  Eles  estavam lá,  sentados  a
uma velha  bergère  que  tenho junto  à  janela.  Eram
dois. Um velho com um sorriso pálido e finxo, cara de
cáfteen aposentado,  vestindo um fraque de lã preta,
comido de traças, o cabelo de um negro inverossímil,
gomalinado,  rouge  nas  bochechas  murchas.  Uma
calamidade. O outro estava sentado sobre seu joelho,
e  à  primeira  vista  pareceu-me  um  garoto,  ou  a
miniatura  hirta  de  um  garoto.  A  ponta  da  manga
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direita  do  velho  desaparecia  por  sob  as  costas  do
paletozinho, de um xadrez berrante, que seu pequeno
companheiro vestia. Detive-me diante deles; esperei.
O garoto girou a cabeça em um ângulo reto e brusco
sobre o ombro, rodou com exagero os olhos redondos
demais  na  minha  direção,  deslocou  para  baixo  o
queixo e disse-me “Olá!”, com voz esganiçada, voz de
diafragma  dos  bonecos  de  ventríloquo.  Era  isso
então. Um ventríloquo e seu boneco de ofício.

Sentei-me na poltrona em frente à  bergère.  “Foi
você quem escreveu ‘olá’ no envelope?”, perguntei ao
velho. “Não”, respondeu o boneco movendo os olhos
e o  queixo,  “foi  você.”  E  esclareceu,  obsequioso:  “É
você quem está escrevendo o conto; então foi você
quem escreveu o olá”.

O truque era muitíssimo bem-feito – o velho não
se  movia,  sequer  piscava,  enquanto  o  boneco  era
maravilhosamente articulado. Ri.

“Verdade,  até  certo  ponto.  É  que  há  um ponto
além  do  ponto,  não  é  mesmo?,  em  que  já  não
sabemos quem, afinnal, escreve as nossas coisas, quem
as pensa, quem as diz.”

“E eu sou o seu ponto além do ponto, é isso?”, fez
ele em falsete.

“Talvez.  Não  sei  bem.  Como  vocês  entraram
aqui?”
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“Maravilha”,  foi  a  vez  dele  de  rir.  Ele  ria  sem
qualquer  expressão,  apenas  inclinando  para  trás  a
cabeça,  deslocando  o  queixo  e  sacudindo-se,  para
cima  e  para  baixo,  sobre  o  joelho  ossudo  do  seu
manipulador. A parte do riso não era tão bem-feita
quanto a da fala. “Maravilha – a melhor pergunta que
te ocorre ante o improvável é como entramos aqui.
Se esbarrasses com um marciano, provavelmente lhe
perguntarias as horas.”

“Ou qual o seu prato preferido. Por que não? Já
estabelecemos, ao menos provisoriamente, quem és:
o  ponto  além  do  ponto.  Agora  falta  saber  como
entraste em minha casa.”

“Pelos  desvãos  da memória,  pronto.  E  tu,  como
entraste?”

“Pela porta. Isto é real?”
“Isto o quê? Isto de termos entrado em tua casa,

de receberes um envelope vazio, de estarmos assim,
conversando?”

“Também.  Mas  pergunto  de  modo  mais
abrangente,  se as coisas são reais.  O banheiro,  Sun
Tzu, o fato de haver ventríloquos, de escrever-se.”

“Se tu mesmo és real – ao finm e ao cabo, é sempre
esta a pergunta. Não é?”

“É possível. E se fosse, qual seria a resposta?”
Ele finxou em mim os grandes olhos redondos, e
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calou. O velho não se mexia. Sequer tremia a manga
do fraque a cada vez que ajeitava o boneco no colo. O
truque podia ser perfeito,  e ele podia ser o melhor
ventríloquo do mundo, mas quando percebi que eu
falava ao boneco,  e  não a ele,  senti-me ridículo.  A
situação já era absurda bastante sem que eu, ainda
por cima, tivesse que incorrer no desfrute de dirigir-
me a um objeto.

“Muito  bem,  já  me  impressionaste  com  tua
habilidade.  Não  podes,  agora,  largar  essa  coisa  e
conversar  comigo  diretamente,  usando  tua  voz
normal?”

“Não”,  retorquiu  o  boneco.  Era  uma  resposta
perfunctória,  terminante,  sem  espaço  para
negociação. Não, portanto.

“Está bem. Onde tínhamos parado?”
“Disseste  ‘e  se  fosse,  qual  seria  a  resposta?’.

Tínhamos parado nesse ponto.”
“Pois então responde-me.”
“A  resposta,  naturalmente,  teria  que  ser  ‘Olá’.

Claro,  seguirias  dispondo  também  da  hipótese
cartesiana, a do ‘cogito, ergo;’ etc., ou, ainda, do belo
olhar Hindu sobre a questão, em que Vishnu dorme e
sonha um mundo, este.”

“Compreendo. Tampouco tu sabes. Era esperável
que  assim  fosse.  E  ventríloquos  –  têm  alguma
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certeza, de alguma coisa?”
“Sim. Tenho a certeza de que tu já estás próximo

daquele ponto vertiginoso no qual não se dispõe mais
de certeza alguma, e pode-se começar a viajar leve.
Livre, afinnal, do peso imenso, do trambolho inservível
que são as convicções. Cuida-te, porém. É um ponto
sem volta, tão deslumbrante quanto perigoso. Sabes
quem é sua vizinha de porta.”

“Calma,  meu  marciano  que  não  sabe  as  horas.
Posso  ter  optado  pela  solidão,  por  plagiar  Borges
acintosamente, por ler, trancado no banheiro, livros
que  mais  ninguém lê.  Mas sigo dispondo,  sim,  das
minhas certezas.”

“Pois dá-me uma.”
Ele  me apanhou de  surpresa.  Ora,  todos  temos

certezas; o complicado é lembrá-las assim, a frio. É
como o tempo,  do qual  dizia  Santo Agostinho que
todos sabemos o  que seja,  até  o momento em que
alguém nos pergunte o que ele é.  Claro que tenho
certezas. Pensei de novo. O boneco não se mexia. O
velho tampouco, a bergère, a tarde. “Vertiginoso”, ele
dissera.  Gosto  imenso  dessa  palavra,  ela  mesma
vertiginosa. Então lembrei, e anunciei, solene:

“Eu tenho certeza de que estou conversando com
um velho ventríloquo que leva ao colo um boneco
vestindo  paletó  xadrez.  E  pronto,  querias  uma
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simples certeza e aí tens nada menos que o axioma, a
premissa  necessariamente  evidente  e  verdadeira,
lastreada  na  demonstração.  Eu  estou  diante  dela;
logo,  estou  certo  –  um  velho  ventríloquo  com  o
boneco sobre os joelhos – e de paletozinho xadrez,
ainda por cima.”

“É a única certeza de que dispões?”
“Sei lá; assim, de momento, e para os efeitos de

uma conversa boba, é.”
“Pois sorte tua”, respondeu ele, pulando, ágil, do

colo do velho,  que desabou,  desengonçado,  sobre a
poltrona. “Sorte tua, porque então estás livre delas”,
repetiu  arregalando  para  mim  os  olhos  muito
redondos,  enquanto  caminhava até  a  saída.  “E  finca
com o boneco”,  disse-me,  apontando para  o  velho,
enquanto abria a porta, “é teu.”
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Melhor de Piracicaba (Homenagem a Léo Vaz) 

Arlequinada

Newman Ribeiro Simões
Piracicaba, SP

Ao Raduan Nassar

“Queem me roubou a minha dor antiga
e só a vida me deixou por dor?” (F. Pessoa)

“…E livra-me da dor da paixão não satisfeita,
e da dor muito maior da paixão satisfeita.” (T. S. Eliot)

A frente fria que trouxera a chuva da madrugada
impediu  que  a  famosa  praia  do  Rio  recebesse
banhistas.  Era  fevereiro,  três  dias  após  a  posse  de
Getúlio, que voltava ao Palácio do Catete pelo voto
popular. O sol tímido, que apareceu perto do meio-
dia,  trouxe  a  alegria  de  blocos  ou foliões  isolados,
alguns  já  bêbados,  que  passavam pelo  calçadão  do
Copacabana  Palace,  em  cujo  salão,  numa  mesa
próxima  a  uma  janela  de  vidro  fechada,  o  poeta
Manuel tomava café e lia o “Última Hora”. Na crônica
do  amigo  diplomata  e,  também,  poeta  Moraes,  leu
sobre a expectativa criada pela inclusão de ambos na
comissão julgadora do Baile dos Mascarados daquela
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noite de sábado no Copa. Mostrava-se animado pelo
clima de alegria. A cada carnaval, procurava apagar a
angústia  causada  pelo  primeiro,  nos  seus  dezoito
anos,  quando  fora  desenganado  por  um  sério
problema  pulmonar.  Agora,  com mais  de  sessenta,
sentia  que  os  anos  foram  acrescentando-lhe  mais
otimismo, como crédito pela sua vontade de cantar o
sabor do viver.

Do lado de fora, o canto de um “bloco” de cerca
de meia centena de pessoas carnavalava o começo de
tarde.  Confete/ pedacinho colorido de saudade/ ai, ai-
ai,  aiiii; Uma garota aproximou-se do vidro. Mãos
em  conchas,  procurava  eliminar  o  refloexo  da
claridade externa para poder enxergar o interior do
recinto,  mas não conseguiu ver o que procurava, e
que  estava  separado  dela  pela  lâmina  de  vidro:  o
poeta de sua admiração. Sabia que estava ali, como
anunciava  a  coluna  que  lera  naquela  manhã.  Os
olhos claros e um olhar vivo chamaram a atenção do
poeta. Quease colada ao vidro, procurou algum outro
ponto de melhor visão. Ao colocar-se nas pontas dos
pés, a blusa levantou-se denunciando uma tatuagem
(seria  uma  tatuagem?)  no  ventre.  Uma  borboleta
(seria uma borboleta?). O poeta sentiu-se observado.
Mas Hilda, a poeta iniciante, nada via no interior do
Hotel. Estava excitada por saber do seu poeta no júri
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do  baile  a  que  viria  naquela  noite.  Gostaria  de
encontrá-lo  longe  da  multidão  e  do  barulho  que,
certamente,  envolveriam  o  salão,  mas  desistiu.  A
praia vazia enchia-se de ares de liberdade. Tomou as
sandálias nas mãos, levantou a barra da saia e correu,
não em direção ao grupo que já ia longe, mas para
enterrar os pés na areia da praia, molhando-os na fria
água  do  mar.  O  poeta  fechou  o  jornal,  acertou  os
óculos e acompanhou a menina até que sumisse de
sua vista. Sentiu que algo especial o cativara.

O ar era abafado no salão do Copa. O cheiro de
lança-perfume amenizava o odor de corpos suados,
mas  desagradava  Manuel,  que  vestia  smoking  e
gravata  borboleta,  porém  ali  não  teria  ninguém
disposto  a  pedir-lhe  que  falasse  33  ou  aplicasse  o
pneumotórax.  Ao seu lado,  no camarote  do júri,  o
amigo  Moraes  usava  calça  branca  e  camisa  de
estampa  colorida  que,  aberta,  mostrava  confetes
úmidos  grudados  nos  pelos  abundantes  do  peito.
Bota o retrato do velho/ bota no mesmo lugar/ o sorriso
do velhinho/ faz a gente trabalhar/; Era a segunda
vez que a orquestra tocava essa música em tão pouco
tempo de baile. Isso valeu o comentário de Moraes:
de muito mau gosto essa musiquinha de poesia zero
enaltecendo o ex-ditador. Pelo barulho, Manuel não
ouviu, e sua atenção se voltou aos olhos parcialmente
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escondidos por uma máscara de colombina. Aquele
olhar  procurava  o  dele  e  parecia  ter  uma  força
atrativa  já  experimentada.  Procurou  desviar  o  seu
olhar, observando outras fantasias que deveria julgar.
Mas era atraído pela beleza que começava naqueles
olhos claros e se prolongava pelos meneios do corpo
e pela leveza do sorriso. Não podia acreditar que a
menina colombina estivesse querendo chamar-lhe a
atenção para além de sua fantasia. Mas ela dançava
num espaço restrito, sem sair do campo de sua visão
e não parecia se mostrar aos demais membros do júri.
Na  verdade,  não  mostrava  preocupação  com  a
fantasia. Dançava, apenas. Não importava a música,
mas  seu  ritmo,  que  ela  ilustrava  com movimentos
sensuais  de  uma  graça  atraente.  Um aceno  com a
mão esquerda fez com que se mostrasse o que parecia
ser  uma  borboleta  tatuada  no  ventre  branco,  liso,
sensual. Era o mesmo corpo que vira naquela manhã.
Então Hilda tirou a máscara de colombina e sorriu
abertamente  para  Manuel.  A  placidez  do  rosto
parecia  outra  máscara.  Uma máscara  de  felicidade,
pensou o poeta, na suspeita de que os mistérios da
alma  humana  moldassem  gestos  estampados  nos
rostos  das  pessoas.  Mas  aquela  máscara  natural
parecia  tão  perfeitamente  ajustada  àquele  rosto,
sustentando sorriso e olhar alegres, que não poderia
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ter acabado de nascer ali, naquele salão. Manuel foi
arrebatado.  Encheu-se  da  coragem  necessária  para
pôr outro objetivo no lugar do seu escrúpulo e de sua
timidez. Não foi com brios de protetor de virgindade
indefesa que se dirigiu à menina colombina. Na troca
envergonhada das palavras, dos toques de mãos, no
hálito quente ao falar no ouvido do outro, já se podia
prever a possibilidade de uma relação. E Hilda era ela
e sua hora. Para a vida, tinha sede, lançada ao eterno
mergulho  em  silente  desespero.  E  de  alma  assim
voluptuosa, mas por anos moldada em internato de
colégio  de  freiras,  encontrou  sua  face  outra  na
ternura do poeta. E ele sabia, como ela, a emergência,
a explosão do que se faz corpo e sangue no noviciado
da paixão. Sem que soubessem, cada um lia no outro
sua história não escrita.

No baile de domingo, Manuel não teve esperança
de  encontrar  Hilda,  que,  na  madrugada  anterior,
deixara  o  Copa  junto  a  um grupo  animado,  todos
etilicamente  bem  dosados.  Entre  eles,  com  sua
garrafa de uísque, o poeta Moraes, que se insinuava
para ela:  a beleza é fundamental. Já passava de uma
hora  quando  Hilda,  apressada  e  de  colombina,
rumava ao salão  de  baile  quando foi  chamada por
Manuel,  que  se  levantou  da  mesa,  onde  tomava
uísque, e foi ao encontro da garota. Calores de mãos
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aumentaram o tempo de cumprimento. Sentaram-se
ali  mesmo,  longe  do  barulho  da  orquestra.  Com o
corpo de bailarina, Hilda falava sensualidade que as
palavras  desconheciam.  A  fantasia  da  menina
colombina aguçava o desejo de Manuel. E seu recato
adiava  nela  a  emergência  da  labareda  que  a
queimava.  E  ela  aceitava  isso  não  como  jogo  de
ajustes  de  personalidades,  mas  por  perceber  que  o
fogo que ardia por dentro poderia maturar sua carne
e seu sangue. Começou a sentir que Manuel não via
nela a poetisa (ou a poeta, como queria ser chamada),
mas  o  que  ela  despertava.  O  sorriso,  o  jeito  de
avançar na iniciativa e retrair-se,  as  piscadelas por
trás da máscara e tudo o mais que tornava seu corpo
mais  que  um  objeto  de  leitura.  Esse  jogo  fazia
aumentar nele o desejo que o corpo dela bastava para
aplacar.  Mas  sua  insegurança  o  enfraquecia,  se
sentisse  por  demais  explícita  a  urgência  da  fêmea.
Em tão pouco tempo já abrira tantas portas que nem
sabia  como  desejá-la.  A  traição  aos  seus  pudores
pesava-lhe  de  forma angustiante  e  cuidava  de  não
ultrapassar os limites do convencional. Doía-lhe reter
segredos,  pelo esforço imenso em tentar represar o
que  inevitavelmente  explodiria  em gozo.  Letrinhas,
como  pequenas  pevides,  povoavam  a  cabeça  de
Hilda,  que se sentia grávida delas e  de vida.  Urgia
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arrumá-las  em  palavras  que  dissessem  suas
sensações.  “Se eu pudesse,  ou soubesse,  repor no seu
coração as mais puras alegrias da infância”, pensava
ele.  “O  nosso  tempo  é  agora”,  dizia  ela;  “ama-me
embora eu te pareça demasiado intensa e transitória se
tu me repensas”. A iniciativa dela o constrangia.  “Os
teus  desejos  ferventes  vão  batendo  as  asas  da
irrealidade;  o  que  chamas  tua  paixão  é  apenas
curiosidade.  E  eu não  quero  contar  os  meus  desejos,
quero  contar  apenas  a  minha  ternura”,  disse-lhe,
vacilante. Palavras ganharam corpo e o corpo delas
junto  ao  dela  se  disseram.  Foram para  o  salão  de
baile.  Corpos  então  dançaram  para  que  Manuel  a
sentisse.  Ouvia,  naqueles  falares  do  poeta,  muito
além das  letrinhas,  pedaços  de  si  e  dele  (e  outros
mais),  querendo  distinguir  rostos,  perdendo-se  na
procura  de  “promessa  de  um amor  maior”.  “Ah!  o
amor e sua fome”, ocorreu a ela. O poeta tirou-lhe a
máscara e sentiu, na pele jovem e macia, o cheiro de
desejo, o aroma de creme suave e de cheiro sensual
que o inebriava na mistura com o vapor de lança-
perfume que inundava o ar. Bocas, então, beijaram-
se.  Uma  na  lonjura  de  ter  nascido.  A  outra  pela
inconstância e urgência de ir em frente. O beijo de
suas bocas disseminou-se pelos seus corpos. Para ela,
acendendo  desejos.  Para  ele,  incendiando  o  desejo
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que era preciso reter como se guarda um segredo, por
medo de que pudesse tomar-lhe o controle. Carnaval:
eis a carne em nau errante.

Uma chuva úmida dispersou o carnaval de rua. O
mormaço  e  as  vestes  poucas  deixavam  um  ar  de
pecado numa segunda-feira em que as intimidades se
apressavam  em  consumar  antes  de  se  tornarem
cinzas. Já passava das três horas. A cabeça de Manuel
latejava e o peito se oprimia com a dor de ausência.
Hilda não aparecera. Recolheu-se.  “Espelho, se fosses
mágico,  penetrarias  até  o  fundo  desse  homem triste,
descobririas  o  menino  que  sustenta  esse  homem,  o
menino que não quer morrer”. Como nada se passou
entre eles, a solidão do quarto ampliava o amargor
das  lembranças  do  que  não  chegou a acontecer.  O
sono  fugiu-lhe,  roubado  pela  passagem da  menina
colombina no cenário dos seus desejos.  A ausência
dela  causou  um  turbilhão  nos  seus  pensamentos,
tornando  a  solidão,  naquele  quarto,  dolorosamente
insuportável. Tinha a visão erótica da menina que o
fascinava pela maneira com que o fazia procurar nela
algo além do corpo. A sensação de derrota, ao ter que
recolher as cenas imaginadas para acontecer naquela
noite, colando corpos, acariciando coxas, sussurrando
gemidos, mordiscando orelhas… “De manhã escureço,
de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo”.  Essas
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palavras de Moraes, ditas na noite anterior, vieram a
sua  lembrança,  e  surpreendeu-se  envolto  em
sentimentos de ciúmes. “Estaria com ele a colombina?
Ou seria  uma paixão,  esse  sentimento  de  posse  que,
para  existir,  não  pode  se  realizar?” O  que  mais  lhe
pesava  era  a  sensação  de  não  querer  banalizar  o
mistério da súbita paixão pela falta de ousadia e se
obrigar  a  permanecer  em limites  convencionais.  Já
apareciam os primeiros sinais do amanhecer, quando
letrinhas se organizaram para aliviá-lo com um novo
poema:  Torna  a  mim,  colombina!  Não  procures  em
outros braços os requintes em que se aficna a volúpia
dos  meus  abraços; A volúpia  é  bruma que  esconde
abismos de melancolia; minha alma lírica de amante,
despedaçada  de  soluços,  minha  alma  ingênua,
extravagante,  aspira;  não  as  alegrias  impuras;
Adormeceu  para  fazer  a  última  noite  de  carnaval
chegar logo.

Queando acordou,  “as  andorinhas  empurraram o
dia para nascer em outro lugar”. Estava refeito pelo
sono sem sonhos. Fez um pequeno lanche com chá
quente,  enquanto  corria  os  olhos  pelas  notícias
desinteressantes do jornal que recebeu no quarto. Da
janela,  avistava  a  orla  com  as  luzes  refloetidas  nas
poças,  deixadas  pela  chuva,  e  no  mar,  um  tanto
bravio. Sentiu-se aliviado dos sentimentos que tivera

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 41



na madrugada. Abriu o bloco sobre a escrivaninha e
rabiscou:  “Quee idade tens,  colombina?/  Será a  idade
que pareces?/ Tivesse a que tivesses!/ Tu para mim és
menina;”  Começou  a  sentir  que  os  pensamentos
começariam a borbulhar  novamente.  Levantou-se  e
voltou  a  olhar  para  a  vida  lá  fora.  Por  onde  ela
andará? O  barulho  do  mar  não  deixou  que  a
ansiedade tomasse vulto. Voltou a escrever:  “Perdão,
perdão,  colombina!/  Perdão,  que  me  deu  na  telha/
contar em medida velha/ teus encantos de menina;”
Abandonou o lápis sobre a mesa. Deixou a banheira
enchendo de água enquanto fazia a barba. O vapor de
água quente embaçou o espelho. Afundou-se na água
e relaxou. Ocorreram-lhe as cenas imaginadas e que
falharam. Sorriu, olhando para o espelho: “;descubra
o  menino  que  sustenta  esse  homem;”,  mas  as
pequenas  gotículas  que  escorriam nele  esfriaram a
procura pela  resposta.  Algo se  moveu naquela  tela
espelhada. Uma imagem difusa refloetiu o movimento
de abrir da porta que fincava um pouco atrás, à sua
esquerda.  Surpreso,  procurou  cobrir  sua  nudez,
imersa na água transparente. Surpresa maior: era a
colombina  que  entrava,  sem  fantasia.  Ficou  sem
reação, atônito. Não podia acreditar. Procurou dizer
alguma coisa para se recompor e, de imediato, ela lhe
sorriu. – Deus, cuida-me desse sorriso – e impediu que
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ele  falasse,  colocando,  levemente,  o  dedo  nos  seus
lábios.  O contato fê-lo tremer e sentir  o aroma do
creme  que  ela  usara  no  banho,  também  recente.
“Como teria conseguido entrar ali; essa menina! Estou
sonhando.” Mas  já  estava  ali,  era  real.  Foi  se
recompondo e procurou palavras outras para quebrar
a força com que a surpresa lhe imobilizou. E foi nos
próprios  lábios  que  ela  colocou  o  dedo  indicador,
sinalizando que a leitura se finzesse por outros dizeres.
E sussurrou:  “O viver é frágil  e o momento é tudo”.
Havia um quê no sorriso dela que atraía fortemente
“o menino que sustentava aquele homem”. Descalça,
ao lado da banheira, pareceu-lhe um corpo de mulher
madura.  Ela  fez  o  vestido  deslizar  até  os  pés.  Por
baixo, não havia nada… apenas a borboleta tatuada.
“É  borboleta;  e  está  tatuada.” Corpos  se  tocaram,
imersos na água morna. Diante do pudor de Manuel,
Hilda tomou-lhe a mão e guiou-a até que chegasse à
carne dela,  macia e  preguiçosa.  O toque dos dedos
chegou tímido, experimentando reações (dele e dela).
A  menina  conduziu-lhe  a  mão,  como se  mostrasse
uma parte de seu corpo que já fora da posse dele,
dada a ternura do olhar que lançou àquela borboleta.
Parecia  prendê-la  ali.  Como  limites  haviam  sido
rompidos,  rapidamente  se  desenharam  versos  que
mais  tarde  escreveria:  “Queando  estás  vestida/
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ninguém imagina/  os  mundos  que escondes/  sob tua
roupa./  Assim  quando  é  dia/  não  temos  noção/  dos
astros que luzem/ no profundo do céu.” Corpos libertos
de  restrições  abandonaram-se  à  exploração  da
matéria.  Expulsando pensamentos,  agiam com total
descompromisso  pelo  espírito.  Eram  instantes  em
que,  os  corpos  conversando,  as  almas  disseram
amém,  porque  desfrutados  por  quem  cada  um
escolheu.

O sol já ia alto quando Manuel, de sua janela, viu
Hilda,  de  sandálias  nas  mãos,  se  afastar  deixando
com os pés marcas na areia, até que sumisse como
um ponto, lá longe na praia. Aprendeu a contemplá-
la com os olhos, com os dedos, com o corpo inteiro.
Mas  era  impossível  tê-la  ao  avesso.  O  desejo,  os
pensamentos,  os  versos  sussurrados  e
correspondidos,  o  olhar  erótico  que  atravessava  o
corpo pelas asas da borboleta, sua alma, enfinm. Ela
ainda  ouvia  o  poeta  dizer-lhe:  “Se  queres  sentir  a
felicidade de amar, esquece a tua alma./ A alma é que
estraga  o  amor.  Só  em  Deus  ela  pode  encontrar
satisfação./  Não  noutra  alma./;  As  almas  são
incomunicáveis./  Deixa  teu  corpo  entender-se  com
outro corpo./  Porque corpos  se  entendem,  mas almas
não.” E  foi  assim  que  ela  se  disse  no  carnaval  de
fevereiro, ansiosa pelos marços, abris e tantos mais
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que a literatura se faria nela. E foi com força de vida
que ela cantou seus versos. E passou a dizer seu fogo
não só por palavras.  E,  assim, fez das palavras um
grito mais forte naquilo que cuidadosamente deixava
de dizer. E as letrinhas começavam a se arranjar para,
dentro dela, compor “trovas de muito amor para um
amado senhor”.

Hilda, mãe parida de letrinhas, versejou coisas em
palavras proseadas com o poeta. E não é que ele a
ouvia? Pois saibam que eles em nós se cruzam por
cantares  só  deles;  por  dizeres  que  pedem,  apenas,
versos para se dizerem.

Manuel,  ao  pensar  em  Hilda,  lembrava  Pessoa:
“Hoje, falho de ti/ sou dois a sós”. E em algum canto,
solitário, cantou: “Um Pierrô apaixonado/ que vivia só
cantando,/  por  causa  de  uma  colombina/  acabou
chorando, acabou chorando;

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 45



Menções honrosas

Expedição da véspera

Pseudônimo: Medeiro Vaz
Flávio Santos de Sousa

Volta Redonda, RJ

As ferraduras vão carimbando o chão, é coisa que
o  vento  logo  apaga,  aqui  é  uma  terra  imune  a
vestígios.  Manuelzão está  à  frente  da  comitiva,  faz
gesto com o braço, a isso a boiada para e não se mexe
mais, vaqueiro bom assim não pulula, nasce só um a
cada cem, cento e cinquenta anos. Agora é descanso,
a boiada só anda quando Manuelzão der ordem de
prosseguir,  ele  galopa  para  perto  de  onde  Chico,
montado  em  mula  atarracada,  está  retirado  sob  a
sombra de árvore triste porque sozinha ou vaidosa
porque única.

–  O primo seu é mesmo moço-de-fora, não tem
tino de acertar o passo daquela mulinha – Manuelzão
fala isso gargalhando. 

– Deixe em paz o Joãozito, homem, ele vem nessa
lerdeza  porque  necessita  de  avistar  o  detalhe  das
coisas.

Joãozito  chega devagar,  é  pessoa de falar  quase
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nada, não passa muito do bom-dia, da boa-tarde, da
boa-noite.  Traz  no  canto  da  boca  sorrisinho  de
encabulação,  e  esse  comportamento  avexado  logo
atiça em Manuelzão vontade de fazer troça.

–  Moço-de-fora,  que  formosa  vossa  fingura
enfeitada assim com colar de laudas!

O  olhar  de  Joãozito  desce  até  a  cadernetinha
pendurada no pescoço, depois sobe, vai na direção de
Chico,  de  Manuelzão,  o  aclaramento  do  caso  vem
ligeiro:

–  Se não guardo as palavras aqui, elas fogem de
mim.

Já todo vermelhão de ter travado desafino contra o
sol, Chico saca o lenço do bolso, enxuga a cara, nuca,
pescoço, enquanto diz: 

– Tome tento, Manuelzão, pois saiba que daquela
caderneta quiçá nasça um livro, um livro a dar conta
deste nosso Sertão de Deus-pai.

– Será que o Sertão se arruma dentro dum livro?
– desdenha Manuelzão. – Tenho mesmo é inveja de
toda essa leitura, dessa suma doutoração, mas a vida
é gangorra,  há de haver também carência de quem
pegue  no  pesado,  cada  um  com  seu  devido
cabimento, senão espie só, mire veja.

Manuelzão  controla  as  rédeas,  faz  o  cavalo  se
virar,  cavalga  elegante  de  volta  para  onde  está  a
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boiada. Chico e Joãozito vêm atrás e quando os três
formam nova reunião, eis aí o inusitado, Manuelzão
lança uma proposta: 

“Vamos,  moço-de-fora,  levante  o  braço,  deixe  o
punho fechado, aperte mesmo, e depois assobie.”

Joãozito  e  Chico  trocam olhares  de  confusão  e
nisso  Manuelzão  já  está  fazendo  insistência,  tem
determinação  difícil  de  contrariar.  Na  condição  de
visitante vindo da cidade, Joãozito receia mostrar-se
indelicado ao jeito local, não lhe esgota a provisão de
gentilezas,  daí  porque  agora,  acanhado  de  tudo,
obedece ao que lhe foi sugerido, mantém o braço no
alto, o punho apertado, a boca faz biquinho de onde
assopra assobio desafinnado,  são gestos  inócuos que
não dizem nada com nada. Chico maneia a cabeça,
sinal  negativo  de  quem  testemunha  o  primo  em
vexame. Já satisfeito, Manuelzão diz:

– Deu pro gasto, deu pro gasto. Agora reparem só
uma façanha…

Manuelzão  refaz  o  mesmíssimo  procedimento,
ergue o braço, fecha o punho, assobia, só que dessa
vez o derredor lhe dá resposta: os olhos dos bois se
arregalam, há mugidos ali  e  aqui,  pronto,  a boiada
começa  a  se  deslocar,  cadência  de  passos,  marcha
elegante. A gargalhada de Manuelzão explode e voa
para longe, vai de carona num eco errante, o orgulho

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 48



é daqueles sem limite de extravasamento. 
–  Moço-de-fora,  Chico,  espiaram  que  coisa

bonita? Cada um com seu devido cabimento. 
A  coisa  finca  assim:  a  boiada  avança,  vence  o

percurso  barrento,  abre  caminho,  e  lá  atrás  vêm
vindo os três a trote leve. À margem da trilha, surge
testemunha em sentinela, é um jequitibá alto de dar
nó no pescoço.  O zigue-zague de voos vai  fazendo
órbita  na  árvore,  e  isso  provoca  em  Chico  um
deslumbre:

–  Vejam  quantos.  Manuelzão,  porventura  sabe
então dizer o nome de cada um?

É uma pergunta que cai bem a Manuelzão, tanto
que  é  homem-pavão,  afinnal  vai  poder  mostrar
sapiência. Mestre das coisas do Sertão, estufa o peito,
aponta  para  todos  os  tipos  de  pássaros  que  lhe
atravessam  a  vista  e,  preciso,  informa  cada
denominação:

–  Xenxém, sací-do-brejo,  doidinha,  gangorrinha,
tempo-quente,  rola-vaqueira,  bem-te-vi,  papa-
banana,  azulejo,  garricha-do-brejo,  suirirí,  sabiá-
ponga, grunhatá-do-coqueiro. – Manuelzão manobra
o cavalo até estar de frente para Joãozito e continua:
– Tomou nota, moço-de-fora?

–  Anotei  na  exata  ordem  da  enumeração  –
respondeu Joãozito, olhos pregados na caderneta.
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Lá  em  cima,  a  algazarra  sacode  as  folhas,  a
orquestra de trinados sobe o tom, vai ver é dia de
bom  ânimo  entre  a  passarinhada.  Manuelzão
conserta o encaixe do chapéu, olha para o centro do
alvoroço e então desanda a matutar em voz alta:

–  Tiquinho  de  corpo  que  voa  e  não  cai,  que
assobia melodia, isso é obra bem-feita de Deus. Mas
por aqui o bom Deus tem competidor à altura, senão
veja  o  caso  da  jagunçada  que  já  me  encostou
garrucha na testa, de modo a roubar junta de boi, já
isso aí é artimanha do Tinhoso,  do Duba-Dubá,  do
Tisnado. 

Manuelzão  interrompe  o  devaneio,  falta-lhe
compreensão  de  alguma  coisa,  vira-se  novamente
para Joãozito e questiona: 

–  Mas  então  por  que  tentar  o  impossível  de
espremer a complicação disso tudo no apertado de
um livro?  De mais  a  mais,  aqui  a  gente  tem jeito
próprio  que  um  moço-de-fora  não  haverá  de
alcançar.

O  sorrisinho  de  timidez  agora  dá  lugar  ao
sorrisinho  de  satisfação,  Joãozito  tem  coisa  boa  a
dizer: 

–  Ora,  Manuelzão,  um  livro  não  delimita
tamanhos,  ao  contrário,  ele  expande,  vence  a
distância, vence o tempo. Pelo livro é possível que as
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gentes da cidade passem os olhos sobre o Sertão sem
sequer terem pisado nesta terra. Pelo livro é possível
que,  daqui  a  sessenta  anos,  quando  nem  mais
existirem  os  ossinhos  destes  passarozinhos,  uma
história sobre o Sertão mantenha tudo isso bem vivo.
Enquanto houver um livro sobre o Sertão, o Sertão
não morre nunca mais. Já quanto ao modo próprio
daqui,  eu  não  teria  melhor  sorte  de  encontrar
professor tão habilitado quanto Vossa Maestria. 

E  não  é  que  Joãozito  virou  falante,  é  assim
quando alguém é convocado a dizer sobre o que mais
entende  nesta  vida,  e  certamente  diria  mais  caso
Chico, até então alijado da conversação, não finzesse
advertência.

–  Muito bem, senhores, basta o proseado, vejam
que a boiada já vai se afastando sem comando. 

Céu  avermelhado  de  finm  de  tarde,  a  boiada  e
depois Manuelzão, Chico e Joãozito, todos vão sendo
engolidos pelo horizonte do Sertão. Nesse trajeto do
percurso não se ouve muito mais que a pisada dos
bois. Pouca palavra falada, muita palavra pensada.

O tempo, esse vento ligeiro, fez esvoaçar a página
dos dias,  dos  meses,  dos  anos.  Chico vem trazer  a
novidade, entrega a Manuelzão o livro que Joãozito
escreveu.  Manuelzão  não  é  homem  de  refugar,
enfrenta o calhamaço todos os dias. No início, achou
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difícil, não conseguia entrar na leitura, mas agora até
tem se reconhecido no meio daquelas tantas letras:
sua voz, seu sotaque, seu trejeito, sua paisagem, suas
ideias,  tudo  isso  bem  vivo,  sem perigo  de  morrer.
Manuelzão  está  com  um  lápis  na  mão,  vai  até  a
última página do livro e escreve uma frase: Cada um
com seu devido cabimento.
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Belerança

Pseudônimo: Cecílio Solombra
Natanilson Pereira Campos

São Luís, MA

Os olhos de Catarino tinham um apego de raiz
pelas coisas do chão. Fugiam como água pelo ralo dos
de  Lala,  como  osguinhas  anêmicas  e  medrosas  se
esgueirando  pelas  paredes  dos  de  Helmano.
Rastreavam com um magnético interesse os cortejos
das formigas que carregavam os recortes das folhas
das amendoeiras pelo terreiro do quintal e, apesar de
terem a cor de um mel se derramando, havia neles
alguma coisa de indecifravelmente escuro.

O  pequeno  às  vezes  passava  horas  a  fino
perscrutando pelas rachaduras da casa o que poderia
haver no dentro das paredes. Parecia travar alguma
surda  conversa  com  os  insetos  que  habitavam  os
recantos  mais  secretos  daquela  construção  que  o
tempo começara a destruir, ora vergando um oitão,
ora desconjuntando um caixilho de janela.  Tinha o
solitário hábito de brincar com a própria sombra e
com os meandros escusos do corpo, esgaravatando as
feridas, comendo-lhes as cascas, sentindo nas pontas
dos  dedos  o  cheiro  do  que  tinha  escavado  em  si
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mesmo, roendo as unhas e às vezes mergulhando os
olhos a um triz da vesguice na entretida observação
de  seus  dedinhos  e  do  que  entre  eles  floutuava,  os
diáfanos  e  reluzentes  finos  de  teias  de  aranha,  os
finapos de algum belo fantasma ou os finos dos mesmos
dourados cabelos que Lala deixava cair pelo chão da
casa ao se pentear para que Helmano a encontrasse
refeita de alguma faina quando chegasse da rua.

“Belerança!”,  dizia  Helmano  ao  se  deparar  com
Catarino.  Este  estava  quase  que  invariavelmente
afeito ao chão e aos cantos da casa, trajando apenas
um calção de chita feito pelas próprias mãos de Lala
e  ruminando um silêncio  que  não  era  comum nos
outros meninos. “Belerança!” repetia com ironia e um
grave sentimento de ter sido injustiçado pelo pai, que
deixara para ele apenas aquele irmãozinho cheio de
vermes e perfeito para as inutilidades e a vergonha.

Helmano se maldizia da sorte de ter tido um pai
que só lhe deixou aquele ser afeito ao chão.  Até o
Rompe-nuvem,  que  servia  ao  menos  para  latir
espantando  os  ratos,  tinha  fincado  com  o  outro,  o
preferido, que no fundo não passava de um sonso. Foi
o pai morrer e ele sumir no mundo, dando as costas
aos irmãos e deixando o pobre cão à deriva nas ruas.
Para  ele,  Helmano,  tinha  sobrado  apenas  aquele
irmãozinho  que  ele  tinha  que  alimentar  com  os
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escassos  recursos  de  que  dispunha sem dele  poder
esperar, quando chegasse a velhice, nenhum tipo de
recompensa. Como, se era certo que Catarino jamais
se tornaria um homem, se sua vocação por ser um
caramujo escondido em si mesmo era mais forte que
quaisquer tentativas empreendidas por Helmano no
sentido de fazê-lo parar de escutar o que se passava
debaixo da terra ou de convencê-lo a ser um bípede
como toda a gente?

Reconhecia,  no  entanto,  nos  intervalos  da
embriaguez a que se entregava como uma forma de
se resignar com aquela maneira de existir  que não
chamava de vida,  que Catarino não tinha culpa de
nada,  do  dinheiro  curto,  do  caixilho  da  janela
estrangulado  havia  meses,  da  escura  parede  que
parecia  querer  curvar-se  sobre  a  cama  ou  da
indolência com que Lala às vezes se deixava estar a
olhá-lo  demoradamente,  esquecida  das  coisas  que
gritavam por sua atenção. Nem de ser um caramujo
de silêncio ou da insuportável beleza que existia em
seus olhos da cor de um mel se derramando.

Apenas  por  uma  vez  na  vida  Catarino  havia
encarado o irmão. Foi nesse dia, em que seu silêncio
era ainda mais profundo que o de um poço esquecido
de  uma  quinta  abandonada,  que  Helmano  sentiu,
quase como que o gelo de um punhal invadindo a
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carne, que entre eles existia um abismo ainda maior
que  o  que  os  dias  normais  revelavam.  Quease  não
conseguiu  disfarçar  o  que  não  sabia  definnir  como
sendo  medo  ou  constrangimento,  um  repentino
esvaziamento de ímpeto ou um remorso. Foi como se
por uma fração de segundos ele soubesse o que se
passava  no  íntimo  daquela  criatura  rasteira  a  que
tanto  dedicava  seu  desprezo  e  a  que  tanto  se  via
ligado  pelo  indissolúvel  parentesco  e  pela  vida
miserável que herdara do pai. “Belerança!”, dizia mais
uma vez Helmano com a voz recendente a cachaça e
ligeiramente engolida pelo sentimento de ter sofrido
uma  injustiça,  já  não  cometida  apenas  pelo  pai  e
depois  pelo  preferido  que  lhes  deu  as  costas  para
sumir no mundo, mas por toda uma trama elaborada
pelos astros e por toda uma estirpe de sangue pobre
que  vinha  se  arrastando  através  dos  tempos  até
culminar nas suas veias. “Belerança!”, considerando o
irmãozinho uma cruz de carne que devesse carregar
até os últimos dias de sua vida, quase ao modo de um
quasímodo.

Se Lala não o tivesse tomado para seu protegido,
talvez  que  ele  não  fosse  esse  poço  de  silêncio  e
mistério.  Talvez  que  fosse  algo  mais  que  um
empecilho no caminho de Helmano. Mas foi o que ela
fez. Desde muito cedo o tomou para seu protegido,
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melhor talvez do que se ele  tivesse sido gerado de
suas próprias entranhas.

Helmano não a condenava por essa manifestação
de instinto materno quando Catarino era pouco mais
que um recém-nascido que não conheceu a própria
mãe, uma dissoluta com quem o pai mantivera uma
relação de pecados desde muito antes de se tornar
viúvo pela primeira vez. Não a podia condenar e até
considerava que, assim como há males que vêm para
o bem, Catarino era então um alento para Lala, ainda
que  um alento  postiço  e  que  ela  então  acreditava
apenas provisório. Ressentia-se do fato de Helmano
nunca ter lhe contado de sua natureza agreste, como
se  ele  tivesse  como  reconhecê-la  a  não  ser  pelo
próprio fracasso, e aceitava com resignação o carma
que corria naquele sangue fadado às desventuras a
que misturou o seu próprio. Não a podia condenar e
procurava se contentar como podia com a ideia de
que aquele irmão era seu finlho. Era talvez a única e
parca forma de se redimir de sua esterilidade. Não a
podia  condenar  de  dedicar-se  daquela  forma  ao
pequeno Catarino. Agora, porém, o pequeno já havia
alcançado  a  mesma  idade  com  que  o  irmão
conhecera, ainda que por força da vontade do pai, o
que  era  sentar-se  a  uma mesa  de  bar  e  o  que  era
deitar-se  com uma  rapariga.  Era  inadmissível  para
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Helmano  que  ela  ainda  prodigalizasse  tantos
cuidados àquele ser que talvez apenas por isso ainda
não  tivesse  se  encontrado  com  sua  verdadeira
natureza humana. Era irritante encontrá-la curvada
sobre  sua  cabeça  catando  piolhos,  beijando-lhe  as
faces e falando com ele através da única linguagem
que talvez ele entendesse, o mais ensurdecedor dos
silêncios que alguém pode guardar dentro de si. 

Por  incontáveis  vezes  essas  divergências  no
tratamento  dedicado  ao  pequeno  Catarino  levaram
Helmano  e  Lala  a  discussões  que  terminavam
reforçando  os  laços  que  surdamente  já  haviam  se
estabelecido entre os três como um ritual que ainda
haveria de se repetir por muito tempo até que uma
força  mais  cruel  que  a  que  movia  a  roda  daquela
desgastante rotina rompesse esses mesmos laços.

“Belerança!” Estava claro para Helmano que toda
a sua miséria havia se materializado na carne daquela
criança que ainda comia o barro das paredes e que às
vezes, escondido pelos cantos da casa, brincava com
o corpo sem saber ao certo para que serviam aqueles
espasmos  a  que  chegava,  aquele  branco
derramamento de si mesmo e aquele cansaço que o
fazia dormir com um meio sorriso ali mesmo no chão
até que Lala o fosse levar para a cama.

Helmano  se  lembrava  do  estranho  sentimento
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que  o  tinha  invadido,  perscrutado  mesmo  cada
cavidade  de  seu  coração,  no  único  dia  em  que
Caterino se voltou para ele com aqueles olhos belos e
assustadores.  Eram  de  uma  tristeza  morta  e  ao
mesmo  tempo  pareciam  afrontá-lo  como  quem  se
volta contra um rival. Não sabia e temia saber o que
se  passava  naquela  cabeça  cheia  de  seus  próprios
ruídos sempre que ele o chamava de alguma criatura
inútil e rastejante, sempre que o afastava com os pés
ao voltar dos bares, sempre que por sua causa ou por
causa  nenhuma  fazia  Lala  se  desmanchar  em
lágrimas,  sempre  que  a  marcava  nos  braços  e  em
torno dos olhos.

Um dia antes de tomar a resolução, tinha ouvido
indiretamente  de  alguém  algo  sobre  ele  não  se
prestar a fazer do menino um homem. O comentário
provocou  algum  murmúrio  de  risos  entre  os
circunstantes.  Continuou  bebendo  num  silêncio
angustiado à espera de que alguém se aventurasse a
dizer mais alguma coisa.

–  E  olha  só,  parece  que  nem ele  mesmo é  um
homem.

Era evidente que aquele comentário tinha que ver
com o fato de ele  ter se mantido calado depois  de
uma  provocação,  mas  Helmano,  no  alto  de  sua
embriaguez,  lembrou-se  das  queixas  que  Lala  lhe
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fazia sempre que o assunto era terem o seu próprio
finlho, e até das queixas que fazia por ele nunca ter
ajeitado  os  desconjuntados  caixilhos  da  janela  ou
reparado  as  rachaduras  das  paredes.  Não  podia
culpá-la de prodigalizar tantos carinhos ao pequeno
Catarino. Ela, por sua vez, o culpava de ter escondido
sua natureza agreste. Agora tinha que criar o finlho de
uma  dissoluta  com  seu  pai,  aquela  criaturinha
silenciosa e rasteira que tantas vergonhas tinha lhe
rendido, o seu pequeno demônio doméstico com os
olhos carregados de tristeza, doçura e beleza, e da cor
de um mel se derramando. “Belerança!”, “Belerança!”

Sentindo as têmporas latejarem e arderem como
se sua cabeça estivesse a ponto de entrar em erupção,
Helmano  se  levantou  premindo  o  copo  de  bebida
com a  mão trêmula  e  se  dirigiu  em passos  lentos,
enquanto ruminava o que estava prestes a fazer, até o
ponto de onde partia a voz do homem e o riso dos
que o cercavam. As lágrimas quentes de ódio caiam-
lhe dos olhos como dos de uma criança ressentida,
desciam  como  que  queimando  aquele  rosto
transfingurado. Pensava em como tinha sido encarado
por Lala ao sair de casa naquele meio de tarde em
que o sol cozinhava sua moleira, em como seus olhos
aureolados  por  uma  mancha  escura  de  sangue
represado o olhavam com um silêncio eloquente de
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quem tem engasgado na garganta um amargor que
não consegue engolir, em como seu pescoço parecia
inchar, já não conseguindo represar as lágrimas que
começavam  a  afloorar  naqueles  olhos  que  o
encaravam cheios de dor,  de ódio… e de pena. Era
provável  que  dali  a  segundos,  apenas  o  tempo  de
Helmano  sumir  de  seus  olhos,  ela  abandonasse
aquele ar de quem seria capaz de cometer algo que
estivesse  acima  de  suas  forças  e  desabalasse  para
dentro  de  casa  em  convulsões  de  choro,  que  se
abraçasse  ao  travesseiro  ou  ao  pequeno  Catarino
numa  tentativa  desesperada  de  encontrar  algum
conforto  para  aquela  cabeça  sonhadora  e  para
aquelas  carnes  trêmulas  de  uma  fraqueza  parecida
com a desistência de tudo, febris de uma avalanche
de emoções que até então desconhecia, mas de que já
havia  sentido  o  roçar  em  noites  de  sonhos
inquietantes.  No  caminho  até  o  grupo  dos  que
escarneciam de sua má sorte,  Helmano lembrou-se
do  único  dia  em  que  Catarino  o  encarou  com  os
olhos a que até o seu ódio se rendeu, e sentiu que
uma força mais poderosa que a vontade de lavar sua
honra com o sangue dos escarnecedores o arrastava
para baixo,  como se de repente toda a ossatura de
suas pernas tivesse se reduzido a pó. Tudo se apagou
de imediato, exceto o riso dos escarnecedores.

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 61



Agora a resolução estava tomada. Helmano não
permitiria  mais  que  Lala,  mesmo  com  todos  os
motivos do mundo, acolhesse Catarino no seu colo
como  se  ele  não  passasse  de  uma  criança.  Estava
resolvido.  Enterraria  no passado aquela  criaturinha
que tinha o obscuro hábito de brincar com a própria
sombra e que desfalecia com um sorriso liquefeito no
rosto,  sem saber de que servia aquilo.  Faria nascer
um homem daquela carne que se arrastava pelo chão
como um animal inútil.

Desceu a ladeira sem saber se aquela tortuosidade
que combinava tão bem com os seus passos trôpegos
era obra da inclemência do sol a pino contorcendo
em  agonias  o  caminho  de  volta  ou  dos  efeitos
ilusórios que lhe davam suas lágrimas etílicas. Outra
vez suas têmporas latejavam como sinos mortuários
num  capitólio  arruinado.  Faria  de  novo  o  mesmo
caminho que fez com o pai quando este o levou a ser
homem  pela  primeira  vez  há  mais  de  vinte  anos.
Tinha ouvido falar de umas vitelas recém-chegadas
sabe-se  lá  de  que  parte  do  mundo  na  alegre  casa
noturna da Dona Queixota. Foi lá que entre pernas e
espantos, embriagado pelo cheio forte de um vinho
barato e de uma maresia humana, sentindo no peito o
abalo  sísmico  de  um  medo  que  aos  poucos  ia  se
misturando  a  algo  parecido  com  uma  felicidade
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abismada, que ele se tornou um homem, segundo o
obtuso entendimento do pai. Sabia, no entanto, que
para Lala era preciso que ele fosse, além do que era,
capaz de dar-lhe o finlho que sua natureza agreste o
impedia de dar. Ele se lembrava disso com o mesmo
amargo  sentimento  de  quem descobre  ter  ingerido
um veneno letal e, sem mais o que fazer, aguarda o
seu  efeito.  Desceu  a  ladeira  aos  passos  trôpegos,
determinado a levar o pequeno Catarino pelo mesmo
caminho por que foi  levado.  Parava de quando em
quando para olhar o sol que cozinhava a sua moleira.
Ele parecia maior e mais quente que nos outros dias,
parecia  uma  confinrmação  daquilo  que  Helmano  já
havia  suspeitado:  que  até  os  astros  estavam  em
conluio tramando a sua comédia humana. A cada vez
que  retomava  a  caminhada  tinha  mais  forte  a
sensação  de  que  tudo  ao  redor  tomava  um  ar  de
irrealidade. Chegava a não reconhecer as fachadas de
algumas casas que em outras circunstâncias lhe eram
inteiramente familiares,  como se elas tivessem sido
colocadas  ali  às  pressas  apenas  para  compor  o
cenário  de  sua  tragédia.  Queanto  às  pessoas,  não
passavam de meros espectadores sem rostos e  sem
nomes  que  assistiam  a  sua  descida  como  se  já
conhecessem o finnal daquela história. Descia a ladeira
com um transfingurado sorriso de angústia.
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Ao avistar à distância a casa que o tempo vinha
arruinando aos poucos, completamente afundada no
silêncio e na tristeza, como se toda ela respirasse ao
cheiro morno de animal que dormita que exalava o
corpo  do  pequeno  Catarino,  Helmano  hesitou  em
continuar  o  que  tinha  começado  e  cogitou  a
possibilidade de uma fuga. Talvez que fosse melhor
proceder como finzera o preferido anos atrás. A ideia
lhe  veio  tão  repentinamente  e  lhe  pareceu  tão
plausível  que  por  um  segundo  Helmano  a  sentiu
como uma presença que lhe sussurrasse ao ouvido.
Deu  dois  passos  vesgos  para  trás,  ou  porque
ensaiasse  a  fuga  daquele  mesmo  ponto  de  sua
existência,  sem  necessidade  de  bagagem  ou
despedida,  ou  porque  perdesse  o  pouco  equilíbrio
que tinha enquanto o orbe seguia sua rota. Esfregou
os  olhos  com  as  costas  das  mãos  de  um  jeito
animalesco e logo voltou a seguir em direção à casa.
Havia para sempre perdido aquela oportunidade de
fuga.  Era  um  homem,  dizia  entre  dentes  para  si
mesmo, não um covarde como o preferido, nem um
animalzinho  inútil  como  o  pequeno  Catarino.
“Belerança!” 

Queando  abriu  a  porta,  encontrou  os  olhos
arroxeados de Lala refloetidos no espelho, inundados
em lágrima e  carregados  de  ressentimento.  A  Lala
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que  estava  de  costas,  no  entanto,  tinha  um  leve
sorriso  nos  lábios.  Mal  havia  começado  a  se
recompor  para  quando  ele  chegasse.  Tinha  ainda
uma  parte  dos  cabelos  emaranhada  e  se  penteava
sem  pressa.  No  chão  da  casa,  Catarino  observava
entretidamente  os  seus  dedinhos  sujos  e  os  finos
dourados  que  floutuavam  diafanamente  entre  eles.
Pela  última  vez  na  vida  virou-se  para  encarar  o
irmão.
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Sustenido

Pseudônimo: Pliz
Ana Elisa Ribeiro

Belo Horizonte, MG

Nesta vida a gente nunca sabe quando está velha.
Uma boa medida é ver finlho crescer, sair e entrar a
hora que quer, balançando chaves que a gente custa a
enfinar no buraco da fechadura.  Hoje  eu preciso  de
óculos para tudo. Para as chaves e para ler. Também
acontece que, com o tempo, fui cabendo nos vestidos
grandes que eu comprava. Achava bonitos, não tinha
meu número, comprava pensando em nunca precisar
usar.  Mas  uso.  Fui  fincando  do  tamanho  deles,  sem
prestar  muita  atenção  nos  braços,  nas  coxas,  na
barriga.  Enquanto  isso,  os  meninos  cresciam
bonitamente,  cheios  de  pelos  e  de  força  nas  mãos
grandes.

São quatro eles. Nos anos 1980 já era muito fora
de moda ter essa quantidade de criança. Fui tendo um
atrás  do  outro,  dando  mal  e  mal  o  tempo  de
desmamar. Queatro finlhos. Queando eu respondia isso a
alguém,  vinha  de  troco  um  olhar  de  surpresa,  às
vezes de dó. Estes me davam raiva. E eu continuava
trabalhando.  Como é que não trabalha com quatro
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crianças?  Marido  já  não  era  isso  tudo  quando  me
casei.  Essa  coisa  de  criar  finlho  só  com  salário  de
homem virou lenda; e nem eu queria, ora. Trabalhei e
passei  anos  respondendo  sobre  meus  quatro
rebentos, um mais bonito que o outro, que eu deixava
em casa  sob  enérgicas  ordens  de  não  se  matarem
entre si, não botarem fogo, não quebrarem dentes. Eu
nem  devia.  Me  disseram  que  hoje  dava  polícia,
conselho tutelar,  não sei  mais  quê.  Mas qual  era  a
alternativa? Se um podia dar de comer aos outros já
estava bom. Sobreviveram.

Queatro  almas  que  estudavam,  acordavam  cedo
todas  ao  mesmo tempo,  faziam barulho,  brigavam,
desafinavam pai e mãe, tomavam decisões, mentiam e,
ao  mesmo  tempo,  eram  frágeis.  Esse  povo  não
entende  nada  de  família.  Queatro  crianças
simultâneas,  cada  uma  de  um  jeito,  incrivelmente
diferentes,  mesmo  a  gente  criando  feito  quartel.
Umas ideias que ninguém sabe de onde vinham, um
jeito  de  olhar,  um  mais  carinhoso,  outro  menos,
menos  ou  mais  odientos,  desobedientes,  um  mais
invejoso, como é de se esperar. Pai e mãe mantendo a
linha,  mesmo depois  disso  tudo.  Casamento  morre
sufocado fácil, ainda mais desse jeito. Mas é o que é.

Não me sinto velha. Meu sentimento mesmo é de
ter tido sempre esta idade. Uma coisa intermediária
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entre a adultice e a meia idade, algo assim, mas sem
nunca  ter  visto  a  tal  de  plenitude.  Propaganda  e
novela  é  que  gostam  de  falar  nisso,  essa  coisa  de
mulher  bonita,  plena.  Não,  nunca  vi.  Quearenta,
cinquenta e os meninos crescendo, marido se virando
e a sensação de a idade passar e a gente, não. Mesmo
assim, as mãos se manchando, unhas encravadas no
pé,  dentes  delicados,  exame  de  mama  todo  ano,
obrigatório,  veias,  muitas  veias,  como  um  mapa
rodoviário. O que a gente aprende é a esconder. 

E  os  quatro  criados.  Hoje  são  criados,  pode-se
dizer.  Isso  dá  certo  alívio,  mas  a  preocupação  só
muda de lugar.  Ficaram adultos,  deram seus  pulos,
mas  volta  e  meia  um  se  separa  pela  terceira  vez;
outra vive deprimida, falando em suicídio; outro não
sabe direito se é homossexual;  outro não consegue
mais trabalhar finxo.

Bonito era quando eles chegavam. Entravam em
casa. A saída não interessa, que essa é uma espécie
de abismo. E nunca mais se volta atrás. As chegadas é
que aqueciam a alma, todos os dias. Cada um com
seu ritual, ninguém notando nada, mas eu ali, com os
ouvidos  nas  paredes.  Chegava  em  casa  depois  do
trabalho  e  ainda  dava  tempo  de  perceber  a
aproximação de cada um. Gostava, até. Fazia um bem
que nada mais faz. Diz que foi uma espécie de magia.

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 68



Eu  e  o  pai  deles  plantamos  todos  os  umbigos  no
quintal,  debaixo de árvores,  para dar  sombra.  Com
isso, seguramos, talvez. Não carreiam longe.

A mais velha não tinha erro; nem o segundo. Ela
entrava em casa cantando. Dava para saber a música
do  fone,  direitinho.  Chegava  cantarolando  alguma
coisa,  voz  bonita,  grave.  O pai  é  que  impediu que
desse em roqueira ou sambista, não sei. Ciúme. Mas
ela sabia fazer. Rodava a chave na porta e eu ouvia, lá
da  cozinha,  três  ou quatro  frases  ainda da  canção,
dois  versos  de  uma bossa,  coisa  que  eu  não  sabia
direito  de  quem  era.  Nem  precisava.  Só  sabia  os
pedaços,  trechos.  Ela ia abaixando a voz,  acho que
percebendo  a  chegada  em  casa,  passava  a  falar,
chamar ‘mãe! pai! alguém?’. Ela sabia que sim, mas
faz parte perguntar. Parava de cantar.

O  segundo  era  outro  ruído.  Entrava  fazendo
barulho.  Chegava  ser  engraçado.  Batida  de  carro,
derrapada, polícia e ambulância, direitinho. Às vezes,
uma voz de desenho animado,  mas na maioria das
vezes era um som, um zumbido, uma esquisitice que
vinha antes logo da pergunta ‘onde cês tão?’. E descia
pra  comer.  Não  fazia  cerimônia.  Entrar  em casa  e
comer, fazer sanduíche, disputar presunto e queijo. A
irmã preocupada com caloria e o cara nem aí, dava
raiva de ver. Magro feito um varapau. E barulhento.
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O  ruído  da  porta  até  sumia  debaixo  dos  rangidos
dele.

A terceira  era  discreta,  bem mais.  Chegava  em
silêncio, precedida pelo rangido lento da porta. Era
cuidadosa.  Abria  sem estrondo.  Era o  jeito dela de
chegar,  entrar,  procurar  alguém.  Não  queria
conversa.  Eu  lá  da  cozinha  é  que  tinha  de  gritar
‘chegou?’,  pra  ver  se  ela  concordava  com o  óbvio.
Antes de aparecer para o café, ainda deixava mochila,
tênis, chaves, telefone, tudo, lavava mãos, mexia nos
cabelos  indóceis,  muxoxos,  respirava  forte,  depois
aparecia. Parecia que estava a juntar paciência. Gente
demais.  Comia  com  agilidade,  o  olhar  distante  da
conversa  atabalhoada  dos  irmãos.  Talvez  finzesse
planos, mas eles não se concretizaram, parece. Não
vimos. Talvez apenas pensasse no cansaço, no sono.
Dormia  muito.  Mais  que  os  outros.  Mas  quando
falava, dava de falar muito, desabafar. Horas.

O mais novo, não. O mais novo era sofrido para
mim. Não sei direito, mas acho que foi ele que me
envelheceu.  Até  a  terceira  eu  era  jovem.  Nem sei
quantos anos tinha, mas era finrme, do papo à bunda,
passando pelos peitos.  O último me deixou floácida,
me  preocupou  mais.  Entrava  em casa  em silêncio,
mas  sem  qualquer  especifincidade.  Nunca  o  ouvi
cantar.  Não  fazia  barulho  e  não  participava.  Se
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pudesse,  abriria  a  porta  sem ser  notado e  passaria
direto  para  o  quarto,  o  banheiro,  onde  fosse.
Repousaria de cabeça para baixo, como um morcego.
Um olhar sem brilho, prestes a se apagar de vez. Nem
um pio.

Gente que não faz barulho, gente que não canta é
infeliz. Os males estão todos ali, amontoados. Basta
escolher.  Esse  caçula  era  de  me  tirar  o  sono.  Eu
pensava, todo dia,  o que foi que eu finz. O que tem
esse menino? Não diz nada, não canta. Não tinha um
dia alegre naquela vida. E olha que tinha vida mansa.
Não precisava fazer muito esforço. Por causa disso,
alimentei  uma  culpa  que  me  fez  refém.  Lavava,
passava, cozinhava, louça, toalha, o que esse menino
quisesse  eu  fazia.  Nem  um  som.  Nada.  Nem
‘obrigado’.  Muito  menos.  Era  uma  chegada  sem
chegar. Fantasmagórico.

Prestei atenção nele sempre. Era o que mais me
dava medo. Nem era de rua, de ladrão, de sequestro,
de moça ruim.  Nada disso.  Ele  me dava medo.  Me
fazia medo de pensar que a vida pudesse não ecoar
nele.  Nunca um assobio.  Assobiar é coisa de gente
alegre.  Você  escuta  uma pessoa  assobiando,  o  que
você pensa? O que você sente? Não tem outra: o cara
tem de estar concentrado para assobiar. Ainda mais
se for uma canção. Aí tem de emitir as notas, afinnar,
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ritmo, andamento, lábio, músculo. Tem gente que faz
igualzinho instrumento. Esse menino mais novo, não.
Nunca.  Nem  um  gemido.  Até  no  susto  ele  era
contido.

Passaram-se anos nesta levada de quatro pessoas
pra  criar.  Marido  insosso,  mal  disposto,  nem fazia
questão de estar. Pai é uma coisa meio sobressalente.
Eles mesmos se fazem isso. Nem sei qual era o jeito
dele  de  entrar.  Queando  eu  assustava,  já  estava  na
casa,  passando  do  quarto  pra  sala,  que  só  se
preocupava com ‘onde tá o controle remoto?’. Nem
maldizia ninguém, nem me culpava. Era um espectro.
Não fazia comida, não lavava nada, não importunava.
Só  era  o  pai.  Nem provedor  era,  que  isso  saiu  de
moda  também.  Aparecia,  pegava  uma  banana  no
cesto,  arrastava um chinelo  de  couro pela cozinha,
abria a geladeira,  pegava água e ia se esconder em
algum programa de tv. Nunca me preocupei.

Os  meninos,  não.  Eles  eram  vivos,  faziam
diferença.  Até  o  mais  novo,  com essa preocupação
imensa  que  me  dava,  essa  de  não  ter  expressão.
Como  é  que  a  pessoa  nasce  assim?  Não  pode.  É
preciso  criar  presença,  não  é?  Mas  ele,  não.  Fazia
diferente  de  cada  irmã  e  irmão,  sem  querer  ser
rebelde. Era a alma dele mesmo aquilo.

Um dia,  um único dia,  esse  moço me deu uma
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forte emoção. Uma vez. Não sei nem mais o que foi.
Não sei se era alguma coisa na escola, no ônibus, no
trabalho.  Nem sei  que  idade  ele  tinha,  nem eu.  A
gente  vira  mãe  e  perde  a  noção,  começa  a  contar
pelos anos dos outros. E com quatro, imagina? Com
quatro  eu  já  misturei  os  calendários,  os  signos,  as
datas e me deixei pra lá. Para quê? Não faz diferença.
Eles não lembram, nem eu.

Mas nesse dia,  nesse único,  eu despertei  ou fui
despertada.  Hoje  lembro  como  se  fosse  um  raio,
rápido, mas é uma emoção tão funda, tão intensa, que
sou capaz de repeti-la ainda. Nos meus silêncios.

O segundo chegou antes da mais velha, naquele
dia.  Entrou  fazendo  uma  ambulância,  numa  altura
danada.  Engraçado.  Ri  lá  na  cozinha  e  ele  logo
apareceu,  pedindo  janta.  A  mais  velha  demorou
ainda uma meia hora. Rodou a chave e ouvimos um
verso em inglês ‘and I’ll be seeing you’, música triste.
Trancou a porta e surgiu suada, querendo água. Copo
d’água providencial. Nisso, antes do terceiro gole, a
terceira surgiu na cozinha num golpe. A barulheira
de porta de geladeira e gente pegando água no finltro
e  perguntando  coisas  evitou  que  ouvíssemos  o
rangido  lento  da  porta  de  ferro,  com vidro  só  em
cima, pra entrar luz no corredor. Queando pensa que
não, um assobio. Sim, era um assobio. Uma canção ou
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um  assobio  desses  aleatórios,  qualquer  coisa.  Um
assobio  que  veio  acompanhado  do  farfalhar  das
chaves uma na outra, e continuou. E esse menino me
deixou numa emoção que  eu nem sei  contar.  Abri
bem os olhos para acreditar. Ele assomou à porta, já
em silêncio, mas ainda fazia o bico. Tinha assoviado,
por  um  minuto,  nem  isso.  Chorei.  Não  quis  que
ninguém notasse, mas chorei. Fiz um esforço para ser
discreta, ofereci pão, manteiga. Deixa. Se eu falar vai
ser pior. Era só para saber se ele pode ser feliz. Um
pouco. Pode.
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História de família

Roberta Stockmanns
Bom Princípio, RS

Hamburgo – Alemanha, 1830

Josephine  Jurgen-Dorff  caminhava  rapidamente
pelas  ruas  de  Hamburg, que  estavam apinhadas  de
pessoas, ela empurrava todas elas para poder passar,
não  pedia  “com  licença”  e  nem  dizia  “desculpas”.
Andava  com  um  único  objetivo,  chegar  ao  prédio
amarelo  ao  lado  entrada  do  porto,  onde  um navio
enorme estava ancorado. Pela mão arrastava a finlha,
Lea.  A menina de onze anos apertava com força a
mão  do  irmãozinho,  Fabian.  A  única  incumbência
que a mãe havia lhe dado antes de sair de casa era
para não largar o irmão.

– Segure-o finrme, não o solte. Verstehen?
– Jawohl. Afinrmou a menina.
Queando  pararam  pela  primeira  vez,  Lea

confinrmou com o olhar se o irmão ainda estava atrás
dela,  segurava  a  mão  dele  tão  forte  que  a  sua
formigava.  Como  percebeu  que  o  menino  ainda
estava ali, voltou-se para a mãe, que falava com um
homem alto:
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– Boa tarde, a senhora Fridelgarten me aguarda,
diga que Josephine Jurgen-Dorff  está aqui.

Josephine  e  os  finlhos  foram  conduzidos  a  uma
antessala  e  aguardaram  sentados  em  confortáveis
poltronas. Ela olhou para os finlhos e sorriu. Sabia que
os  últimos  meses  haviam  sido  muito  difíceis,  mal
pudera alimentá-los, e ouvi-los pedindo por comida
era a maior dor que já sentira.

– Espere aqui, ela já irá recebê-los. Respondeu o
homem.

Navios  partiam da  Alemanha para  as  Américas
todos os meses e  Josephine tentou conseguir  lugar
para ela e seus finlhos em uma das embarcações, no
entanto, não tinha dinheiro e nem o perfinl para fazer
parte  do  grupo  que  colonizaria  o  novo  mundo.  A
Europa  inteira  havia  sido  devastada  por  Napoleão
Bonaparte,  por isso,  a senhora Fridelgarten era sua
última esperança, e, enquanto aguardava, Josephine
Jurgen-Dorff  foi levada de volta ao passado.

…

Anos  antes,  quando  o  exército  de  Bonaparte
chegou ao pequeno ducado de Wurthburg, onde vivia
a  família  Jurgen-Dorff ,  pouco  pôde  ser  feito.  Os
homens foram recrutados para lutarem na guerra e
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as  mulheres  e  crianças  foram violentadas  e  depois
mortas. Queando a casa de Fabian e Josephine Jurgen-
Dorff  foi  invadida,  ela  correu  para  um  poço  nos
fundos do terreno, carregando a finlha Lea nos braços
e mais  um finlho no ventre.  Viu o marido resistir  à
captura e então ter a cabeça cortada pelos soldados.

Escondeu-se  no  buraco  descendo  por  uma
pequena  escada  feita  de  cordas.  Depois  de  três
semanas  escondida  naquele  lugar  úmido  e  escuro,
mal tinha forças para fincar de pé, pois toda a comida
que levara tinha acabado há dias, e, em virtude disso,
o  seu  leite  para  alimentar  a  finlha  também  estava
terminando. Queeria sair, mas tinha medo, sabia que
ainda  havia  soldados  franceses  por  toda  a  parte,
podia ouvir os gritos das mulheres e das crianças que
eram descobertas  escondidas.  Mas  quando  tudo  se
silenciou,  esperou  mais  duas  noites  e,  então,  teve
coragem de sair.

Era  uma  noite  fria  e  clara.  Iria  nevar  no  dia
seguinte  e  ela  rezou  para  não  dar  à  luz  naquele
momento.  Sabia  que  a  criança  não  iria  sobreviver.
Seu plano era subir os montes e descer em direção a
Hamburgo.  Enrolou  a  finlha  Lea  junto  ao  peito,
encaixando a  menina de dois  anos  sobre  a  barriga
enorme. Amarrou um lençol em volta de seu corpo e
do  da  finlha,  para  que  pudesse  fincar  com os  braços
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livres e  também para proteger a menina durante a
caminhada de três dias.

O  trajeto  era  gelado,  árduo  e  cheio  de  pedras
soltas, Josephine sabia que escolhera o caminho mais
longo e  difícil,  mas  não  podia  arriscar.  Iria  chegar
viva com os finlhos em Hamburgo, era uma promessa.
Lá  procuraria  por  uma  tia-avó  do  marido,  pediria
ajuda e esperava que a mulher o finzesse.

No  segundo  dia  de  caminhada,  Josephine
começou  a  sentir  as  contrações  do  parto,  tinha
caminhado  muito  e  parara  apenas  algumas  horas
para descansar e dar de mamar à finlha. Todo aquele
esforço  estava  fazendo  com  que  o  bebê  quisesse
nascer. Corria o risco de ter o finlho naquele lugar e
sem  nenhuma  ajuda,  por  isso,  acelerou  o  passo  e
juntou  todas  as  forças  que  tinha  para  chegar  o
quanto  antes.  No  meio  da  descida  da  colina,  pôde
avistar as casas do vilarejo. Ficou aliviada, sabia que
estava salva. Algumas horas depois, chegou em um
pequeno sítio e viu quando um homem pegou a sua
espingarda e caminhou em sua direção.

Josephine mal sentia as pernas e sua bolsa havia
estourado  antes  de  começar  a  descer  o  morro,
quando o homem se aproximou ela estava tonta, via
apenas  um  vulto,  sussurrou  por  ajuda  antes  de
desmaiar:
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– Hilfmir.
O dono da casa chamou pela esposa e segurou a

mulher  suja  em  seus  braços.  Queando  sua  esposa
chegou e viu Josephine no chão, exclamou:

– Ela tem uma criança amarrada ao corpo. Pegue-
a, Hermann, veja se respira.

Hermann pegou a menina e sentiu sua respiração
fraca. Ela estava desnutrida e tão suja quanto a mãe.
Neste instante, Josephine começou a se remexer no
chão,  dava  pequenos  grunhidos  e  a  esposa  de
Hermann viu assustada que ela estava dando à luz. O
menino  nasceu  rapidamente  e  antes  mesmo  do
senhor  Hermann  voltar  com  panos  e  água,  sua
esposa já segurava a criança em seus braços.

O casal  cuidou de Josephine,  Lea e do pequeno
Fabian por algumas semanas, os três estavam magros
e precisaram de vários cuidados para se recuperarem.

Josephine contou a sua história ao casal, de como
havia passado aquele último mês, falou dos soldados
franceses  que  mataram  o  seu  marido,  contou  das
semanas  passadas  no  poço  e  de  como  havia  se
aventurado pela  colina  para  chegar  em Hamburgo.
Disse que viera procurar por uma tia-avó do marido
e que ela seria sua única chance de sobrevivência.

Os Hermann fincaram muito impressionados com
aquela  mulher,  mal  podiam  acreditar  que  ela
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conseguira chegar ali, as crianças eram lindas e Lea
era  uma  menina  doce  e  educada.  Não  deixaram
Josephine ir embora.

–  Somos  solitários.  Começou  a  dizer  Lourdes
Hermann. Não tivemos finlhos e a vida está difícil por
aqui. Mas gostaríamos que fincassem. Podem ajudar a
plantar, colher e cuidar dos animais. Por vezes, a vaca
dá pouco leite até para nós dois, sendo cinco fincará
mais  difícil,  mas  podemos  colocar  água  no  leite  e
assim teremos todos o que comer e beber.

Josephine mal conteve as lágrimas. Apertou com
força sua medalhinha presa ao pescoço e agradeceu
por aquela chance.

As  crianças  cresceram  saudáveis  no  sítio  dos
Hermann. Josephine ajudava muito, era responsável
por tirar o leite da vaca pela manhã, preparar o café e
acordar  os  finlhos.  Cuidava  das  crianças  e  depois
preparava o almoço e limpava a casa, deixava pouco
ou nenhum trabalho para Lourdes, era sua maneira
de agradecer por tudo que estava fazendo por ela e
pelos finlhos.

Josephine e os dois finlhos puderam viver bem ao
lado  da  nova  família,  mas  em  1825  Lourdes  teve
cólera,  passou  uma  noite  e  um  dia  na  cama
agonizando em delírios febris, o senhor Hermann e
Josephine finzeram tudo o que estava a seu alcance,
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mas não  puderam salvá-la.  Os  dois  anos  seguintes
foram  mais  duros,  chovia  muito  na  época  da
semeadura  e  a  seca  era  rigorosa  no  período  da
colheita. Os animais foram morrendo um a um, e o
senhor Hermann andava calado e sem ânimo. Alguns
meses depois cometeu suicídio.

No  início  de  1830,  Lea  completou  onze  anos.
Houve  uma  nova  crise  na  Europa,  Napoleão  fora
derrotado  pela  Inglaterra,  mas  o  território  alemão
estava  em  ruínas,  as  condições  climáticas  não
favoreciam  a  agricultura,  e  a  revolução  industrial
provocara o desemprego.

Numa manhã  de  março,  Josephine  foi  à  cidade
para  trocar  alguns  legumes  por  sementes  e  grãos,
quando ouviu o  dono da  mercearia  dizer  ao  outro
freguês:

– Se as coisas não melhorarem, terei de fechar as
portas, verstehen? 

– Entendo. Respondeu o outro homem. Ouvi dizer
que o Major Von Shofar está recrutando soldados e
colonos para irem para o Brasil. Há barcos saindo de
mês em mês. O governo de lá oferece setenta e sete
hectares de terra, isenção de impostos por dez anos e
subsídios  mensais  por  dois  anos  até  a  primeira
colheita.

– Bullshit. Não vou sair da minha terra para virar
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propriedade  de  uma  colônia  que  quer  apenas
proteger suas fronteiras nos usando como escudos!
Gritou o comerciante vermelho de raiva.

Queando o cliente saiu da mercearia, Josephine foi
atrás dele e o interrogou:

– Senhor, o que disse lá dentro é verdade? Estão
mesmo  ajudando  o  povo  a  recomeçar  em  terras
brasileiras?

– Sim. Mas não se iluda, minha senhora, o velho
da mercearia não deixa de ter razão, é apenas uma
maneira  dos  colonizadores  protegerem  suas  terras
recém-conquistadas,  não  pense  que  querem  nos
ajudar  nos  tirando  deste  inferno.  Isso  não  existe,
ninguém ajuda sem ter  uma segunda intenção por
trás. Agora se me dá licença, preciso ir.

Enquanto andava pela vila Josephine lembrou-se
dos Hermann e de como a haviam ajudado sem pedir
nada  em  troca,  o  homem  estava  errado.  Há,  sim,
pessoas boas que surgem como anjos nos momentos
mais difíceis, mesmo estas sendo poucas. Então, foi
ao porto e tentou descobrir se conseguiria entrar em
um dos navios. Conversou com um dos guardas:

– Preciso entrar no próximo navio, mas não tenho
dinheiro.  É  minha  única  chance  de  recomeçar,  o
senhor entende? Disse ela com voz finrme.

–  Entendo  senhora,  mas  a  prioridade  são  os
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homens e depois homens com suas esposas e finlhos. E
pelo  que  vejo,  a  senhora  não  é  um  ou  tem  um
consigo.

– Meu marido foi morto pelos franceses, senhor.
Nos dê uma chance de recomeçar.

–  Senhora,  eu  compreendo  que  a  situação  está
difícil, mas não posso fazer nada. Por favor, vá para
casa. Disse o guarda.

Atordoada,  Josephine  fincou  parada  imóvel  por
alguns  segundos  pensando  no  que  poderia  fazer,
então, um homem se aproximou dela sussurrou algo
em seu ouvido e lhe entregou um bilhete, que dizia:

Senhora Anna Fridelgarten. Prédio Amarelo.
Queando terminou de ler,  levantou os  olhos  e o

homem já havia desaparecido. Olhou em volta e viu o
prédio amarelo. Foi procurar a senhora Fridelgarten.

Na manhã seguinte,  pediu a Lea que arrumasse
suas coisas e as do irmão em uma bolsa de tecido,
depois foi até a horta e procurou por algum broto,
não havia. As crianças esperavam na porta e a mãe
correu  os  olhos  pela  propriedade  Hermann  pela
última vez.

…

Josephine foi tirada de seus pensamentos quando
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ouviu seu nome:
–  Senhora  Jurgen-Dorff ,  pode  me  acompanhar,

por favor. Traga as crianças.
Na sala para a qual foram conduzidos, Josephine

viu  a  mulher  alta  e  magra  que  conhecera  no  dia
anterior  sentada  em  uma  poltrona  fumando  um
cigarro.

– Estes  são seus  finlhos? A senhora Fridelgarten
perguntou.

– Sim. Lea e Fabian. Disse Josephine. 
–  Muito  bonitos!  Ainda  mais  belos  do  que  me

descreveu  ontem.  Agora  sim,  quero  saber  sua
história.  Conte-me  tudo.  Disse  a  mulher,  que  não
pôde deixar de observar que as crianças estavam tão
magras quanto a mãe.

Lea  e  Fabian  fincaram sentados  ao  lado  da  mãe
enquanto ela relatava o seu sofrimento dos últimos
anos.  Ao  terminar,  Josephine  estava  ansiosa  pela
ajuda que a senhora Fridelgarten havia prometido no
dia anterior, então perguntou:

– Você  poderá  interceder por  mim e  por meus
finlhos?

–  Certamente.  Mas,  preste  atenção.  Aqui  faço
negócios.  Tenho  compaixão  por  sua  história,  no
entanto, só os seus finlhos poderão partir amanhã para
a América, tenho um casal de clientes que não tem
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crianças  e  que  aguarda  que  eu consiga  finlhos  para
que  eles  possam  viajar  como  uma  família.  Lea  e
Fabian serão os finlhos perfeitos.

–  Não  posso  me separar  das  crianças,  elas  são
tudo  o  que  me  resta.  Jamais  farei  isso!  Eu  lhe
imploro, arrume um lugar para mim.

–  Só  há  lugar  para  as  crianças.  Respondeu  a
senhora Fridelgarten com finrmeza. Preciso que decida
agora se vai entregá-los ou não, tenho outros clientes
para atender…

Josephine  balançou  a  cabeça  atordoada.  Tinha
poucas  opções,  na  verdade,  não  tinha  opções,
precisava  pensar  rápido.  Olhou  para  os  finlhos  e
sabendo  que  tomaria  a  decisão  mais  difícil  da  sua
vida, disse para eles:

– Vocês dois vão para o Brasil, cresçam e sejam
pessoas boas.  Preciso deixá-los ir  para que tenham
uma vida melhor.

Josephine  respirou  fundo.  Abraçou  os  finlhos
fortemente.

 – Adeus, meus amores. 
Saiu do prédio amarelo sem olhar para trás e foi

vagando pelas ruas de Hamburgo.
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O tatuador de cicatrizes

Gisela Lopes Peçanha
Niterói, RJ

Quee fastio de borboletas! Não aguentava mais. Já
teria  pintado  toda  a  população  de  borboletas  da
Amazônia, das Ilhas Galápagos, e de todos os jardins
de  Paris –  desde  que  começou  a  trabalhar  com
tatuagens; oito horas diárias trancado num estúdio e,
de  cada  dez  clientes  que  entravam  na  loja,  cinco
queriam  o  inseto  tatuado  em  seus  bumbuns,  no
pescoço,  calcanhar…  borboletas  azuis,  borboletas
amarelas,  grandes  e  pequenas…  com  carinhas,
sapatinhos,  pretas  com  olhos  vermelhos,  com
expressão  de  loucura,  de  doçura…  borboletas
infinnitas, lhe nutrindo uma ira mais infinnita ainda.

Barão sentia que sua veia artística se tornara pele
artística;  cinco anos na Escola  de  Belas-artes  –  na
bucólica  França  –  tese  sobre  o  temperamento
explosivo-corrosivo de  Camille  Claudel e,  agora ali,
trancado  naquele  estúdio  repleto  das  entojadas
borboletas,  dragões,  cruzes,  caveiras  e  defuntos  do
rock  and  roll.  Sem  poder  criar  nada  de  tão
excepcional  nem  atingir  voos  maiores,  vivendo
naquele moto-contínuo de finguras repetidas. Escrever
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o nome do namorado ou namorada, apagar o nome
do  namorado  ou  namorada,  colocar  um  elefante
preto  sobre  uma  caveira  deformada.  Nenhuma
grande  criação.  Nunca.  Frustração  perpétua…  tão
permanente quanto as tatuagens que fazia.

Foi quando, certo dia, adentrou a loja uma mulher
de seus quase cinquenta anos; alta, bonita, com um
par de óculos escuros gigantescos lhe cobrindo quase
toda a face, e um imenso turbante amarelo na cabeça.

– Boa noite.  Tenho hora às  sete – sussurrou,
secamente.

Barão  pediu  para  que  ela  se  sentasse  e
aguardasse, até ele terminar a joaninha que tatuava
numa adolescente.  Como  odiava  aquelas  joaninhas
fofinnhas!  Mataria  todas,  uma  a  uma,  se  vivas
estivessem… chegava a ter pesadelos com elas:  que
lhe apareciam, no torpor, gigantes e monstruosas, do
tamanho de um fogão: as detestava, mas nada em se
comparando ao ranço que tinha das borboletas.

A  mulher  fincou  sentada  por  trás  dos  óculos
imensos, folheando uma revista com uma sepultura
sangrenta  na  capa.  Parecia  tranquila.  Um  pouco
fechada e triste, mas paciente. Soturna. Blasé.

Passados alguns minutos, Barão a chamou, após
finnalizar sua obra-prima de cinco joaninhas montadas
num skate.
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– Meu nome é Tegosa Claudina… mas pode me
chamar apenas de Claudina – disse a mulher, com
uma voz melancólica.

Barão  achou  o  nome  muito  esquisito,  mas
imaginou que ela tinha descendência italiana, e que o
nome poderia ser homenagem a uma bisavó… logo
pegou o mostruário, e o entregou nas mãos dela. Ela
recusou.  Retirou  os  óculos  e  lançou  um  olhar
penetrante  que,  se  mais  luz  emanasse,  cegaria  os
olhos dele, e ainda incendiava o estúdio; então, ele
pôde ver um par de olhos enormes e negros, da cor
de uma pedra ônix… jamais vira olhos tão grandes e
tão brilhantes assim! Ela o olhou profundamente,  e
disparou:

– Não preciso de álbum. Dispenso.
E, diante do olhar perplexo do tatuador, começou

a despir-se: arrancou de uma só vez a túnica longa
coloridíssima que vestia,  e ele logo observou que a
pele da mulher era totalmente lisa de tatuagens. Nem
uma  mísera  floorzinha  sequer!  Pele  alva  e  virgem,
translúcida… uma tez tão clara, e ainda tão rija, uma
verdadeira porcelana… Tela em branco chamando as
mãos de um grande artista – ele pensou. 

– Claudina, não precisa tirar a roupa toda!
Mas ela tirou. Ficou apenas com uma calcinha cor

de  pele,  e  o  turbante.  Barão  fincou  com  os  olhos
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arregalados  e  sem  conseguir  balbuciar  uma  única
palavra;  foi  quando,  de  repente,  ela  virou-se,  e  ele
pôde ver uma cicatriz torta e medonha – que ia da
nuca até o início das nádegas: um metro de cicatriz
densa  e  disforme.  Ele  suou  frio.  Não  conseguia
esboçar reação. Claudina voltou-se para diante dele e,
com uma voz finrme e impositiva, disse:

– Queero que você me tatue.
Sensibilizado  e  bem nervoso,  ele  apiedou-se  da

mulher.
Não  iria  perguntar,  jamais,  quem  lhe  finzera

tamanho  mal,  e  não  queria  chamar  tanta  atenção
assim  para  o  rasgo  grosseiro  e  brutal  que  ela
carregava nas costas.  Como teria sobrevivido a um
corte  daqueles?  Queem teria  feito  tamanha barbárie
com ela? Teria sido uma cirurgia? Não, era um corte
profundo,  imperfeito e  pavoroso.  Feito de  qualquer
jeito. Abrupto.

Sentiu-se prestigiado e, até, honrado. Saturado de
enfeitar  corpos  sarados,  perfeitos  e  jovens  –  com
rosinhas,  beija-floores,  tribais,  e  aquele  inferno
interminável  de  borboletas  –  era chegada a hora de
realizar algo nobre e humano. Superior. Deu asas à
imaginação, e visualizou uma plantação de girassóis
cobrindo toda a extensão da horripilante cicatriz. Já
tinha tudo em mente: girassóis de um amarelo pálido,
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e um jardim verde à la Monet. Tudo em tons pastéis.
Não  apenas  traria  uma  nova  vida  para  ela  –  que
merecia  resgatar  sua  autoestima  – como  teria
oportunidade de  criar.  Aquele  era  um dia  especial,
que se tornaria inesquecível para ambos.

A pele dela era a tela esplêndida que ele esperava,
mesmo  com  a  deformidade  corroendo  tudo,
miseravelmente.

Um  torto  bordado  esburacado,  cratera  de  dor,
grossa  linha  de  sofrimento,  naquelas  costas
mortifincadas. Mas ele daria tudo de si! Seria sua obra-
prima  e,  ainda,  com  valores  humanitários.  A  arte
compensaria  o  horror  e  a  dor  daquela  marca  e,
novamente, ele se apossaria de sua alma genial.

Iria à forra dos quinze anos de atividade medíocre
e sem prestígio artístico. Os cinco anos na Escola de
Belas-artes,  e  a  nota  máxima  na  monografina  finnal,
finnalmente seriam honrados.

– Senhora Claudina,  não se preocupe.  Tenho
uma ótima ideia para cobrir sua cicatriz – disse
Barão.

Ela o olhou, no fundo dos olhos, e sussurrou em
seu ouvido:

– Eu não quero cobrir a cicatriz.
Ele pasmou e quase engasgou.
– Não? Como não? – perguntou  ele,  deixando
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escapar sua indefectível decepção indisfarçável.
E  achou  que  havia  sido  rude  e  deseducado.

Claudina não tinha complexo algum com a marca!
Quee vergonha ele sentiu! Mas tudo bem; agora, faria
um  desenho  extraordinário,  colossal,  ao  redor  da
cicatriz… tudo estaria resolvido e, a gafe dele, seria
perdoada. 

Ela não quis ver o mostruário, então, confinava no
talento  dele  –  pensou. Queem  sabe  pudesse  tatuar
todos  os  momentos  marcantes  da  vida  dela?  O
nascimento  dos  finlhos,  o  primeiro  grande  amor
inesquecível… aquele corpo branco fincaria como uma
Capela Sistina, retratando o histórico de uma vida… e
lágrimas de ternura caíram de seus olhos.

Ele  estava  comovido.  Tomado.  Como  poucas
vezes  na  vida.  Sua  arte  represada,  desvalorizada,
finnalmente jorraria em triunfo!

Olharam-se com cumplicidade. Havia uma tensão
benigna  no  ar.  O  resultado  seria  o  melhor  dos
mundos. Quee felicidade ele sentiria, proporcionando
àquela mulher provavelmente tão sofrida,  um oásis
de beleza e de cura em seu corpo… 

E isto não tinha preço. Decidiu nem cobrar. Seu
desejo  era  consagrar  sua  arte,  e  compensar  a
crueldade daquele talho, com magnífincos e exclusivos
desenhos. E nem perguntaria – jamais – o que havia
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de fato acontecido. Se fora acidente ou crime. Nunca
tocaria no assunto.

Claudina  deitou-se,  e  Barão  a  cobriu  com  um
lençol – delicadamente – deixando apenas suas costas
nuas; colocou as luvas, máscara, e puxou a mesinha
com o material que usaria. Muitas tintas –  as mais
caras e raras –  a seu dispor. Decidiu, inclusive, usar
as importadas da Ucrânia: cem dólares cada tubo. Cor
de ouro. Uma vez mais, passou os olhos pela nefasta
cicatriz, e seu coração de artista chorou por dentro.
Barão  via-se  como  um  cirurgião,  emanando  luz
divina através das mãos… mãos de um grande pintor,
de  um  escultor.  Sentiu-se  poderoso,  como  jamais.
Sentiu-se: Deus.

Claudina  estava  em  silêncio,  mas  com  a
respiração  ansiosa  e  forte,  denotando  uma  grande
emoção contida.

Entusiasmado e esfuziante,  o tatuador sentou-se
no banquinho diante dela e perguntou, eufórico:

– Então, Dona Claudina… tenho tantas ideias
para  desenhar  em  sua  pele…  a  senhora  quer
sugerir algo? – ao que ela, com os olhos ensopados
– represando todo o choro – respondeu:

– Queero que tatue minhas asas, que o caçador
de borboletas arrancou.

E  retirou  o  turbante,  revelando  duas  enormes
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antenas que quase tocavam o teto.
Barão  viu  tudo  escuro  e,  derrubando  todas  as

tintas… tombou.

Ao acordar, estava sozinho, e achou que tivera um
terrível  pesadelo;  foi ao Google,  buscou pelo nome
estranho da mulher… e desmaiou de vez: caindo ao
lado de um turbante amarelo.
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Lira ctoniana

Pseudônimo: Sermone Liber
Emerson Freitas Braga

Fortaleza, CE

Um  dia,  ao  olhar  pela  janela  voltada  para  o
quintal de casa, dei-me conta de que meu marido não
estava lá, fora substituído por outro antes da cantoria
matinal  dos  pardais.  Como  me  livrar  de  um  mau
agouro,  a  despeito  do  cientifincismo  de  nossa
modernidade,  senão  apelando  para  práticas  que
precederam  o  advento  civilizatório?  A  ordem
perturbada talvez seja restabelecida com o sacrifício
de  um  inocente.  Um  palpite?  Não.  Uma  certeza
imemorial.

Alguém  preparando  ovos  mexidos  ao  som  de
Chico  César  havia  tomado  o  lugar  do  homem
submetido  aos  meus  cuidados  durante  quase  três
anos. Com o rosto deformado por um sorriso sincero,
ele mal se deu conta quando, acomodada à mesa da
cozinha,  reparei  em  sua  mudança.  Ao  ouvi-lo
assobiar um trecho da canção tocada no rádio, meus
ossos foram acometidos por uma frialdade violenta.
O  proscrito  que  tateava  com  olhos  arruinados  as
paredes de um cômodo sem janelas não abandonaria
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a segurança da tumba para mais uma vez habitar o
mundo dos vivos. Apesar de parecer impossível, ele
demolia  com  a  finrmeza  de  sua  nova  atitude  a
realidade  há  tempos  cimentada.  Seu  maneirismo
espirituoso  e  seus  lábios  melodiosos  em  nada
lembravam o sonâmbulo de mente esvaída que, até
um dia desses, dependia de minha atenção.

Com  o  passar  das  semanas,  a  metamorfose
tornou-se  patente.  Ele  comprou  roupas  novas  de
passeio e sapatos de atletismo para correr no finnal
das tardes. Dizia achar a luz mais bonita. Eu olhava a
face daquele estranho e, mesmo reconhecendo no seu
o  rosto  do  meu  esposo,  não  havia  qualquer
familiaridade  entre  mim  e  aquela  criatura
estrangeira.  O  homem  com  quem  eu  vivia  não
cantava, não cheirava tão bem, não me fazia carícias,
não  cultivava  ervas  terapêuticas  em  vasinhos  de
cerâmica.  Incapaz  de  comprovar  minhas  suspeitas,
tornei-me refém de uma farsa subterrânea.

Talvez  aquela  disposição  excessiva  houvesse  se
dissipado em poucas  semanas  caso  ele  não  tivesse
voltado a ministrar aulas. Ama seus alunos e passa
mais tempo no campus do que na casa que espoliou.
Enquanto está fora, permito-me imaginar como teria
sido  minha  história  se  eu  tivesse  desistido  de  um
grande amor, e não de meus escritos. Sonho mil vidas
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diferentes,  escolho  caminhos  diversos,  desbravo  o
futuro impossível e intocado, ao menos até ele voltar
da rua com floores em uma das mãos e o desejo de
buscar  por  meu  corpo  na  outra.  Aprofundando-se
todas as noites em minha intimidade rasa, ele explora
fendas há tempos esquecidas. Finge não se dar conta
de  que  se  deita  com uma mulher  adúltera,  com a
esposa  de  um  cadáver  subtraído  durante  a
madrugada.  E,  se  choro  sob  a  pressão  de  seu
exagerado afeto, não é de prazer, mas de saudades. 

Há um mês, ele chegou da rua com um cachorro
nos braços. Disse-me que o animal havia quebrado as
duas patas traseiras ao ser colhido por um ônibus. De
tão  mole  o  corpo  da  criatura  ferida,  chamou-o  de
Manteiga, e, antes mesmo de levá-lo ao veterinário,
já  se  comportavam  feito  grandes  amigos.  Com  a
cabeça do bicho deitada em seu colo e acariciando as
ataduras que protegiam o local da cirurgia, o homem
resplandecia  de  contentamento.  Olhavam-se
longamente, refestelados no sofá de minha casa, um
estranho e seu cão. 

No  último  domingo,  o  impostor  resolveu
transformar o quartinho dos fundos em uma ofincina
de marcenaria. Se aquele trapaceiro fosse realmente
meu marido, trataria com algum apreço o lugar que,
por  anos,  o  protegera  da  virulência  do  mundo.
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Inventei uma desculpa qualquer e pedi-lhe com a voz
argentina para que aguardasse um pouco mais.  Ele
aquiesceu com um beijo em minha testa. O substituto
não reclama de nada. Seu procedimento não sugere
nenhum  rastro  da  imersão  melancólica  da  qual,
supostamente, despertara há alguns meses. 

Eu sabia como lidar com os longos ciclos de sono
e  com  a  falta  de  apetite  de  meu  esposo,  também
administrava  os  antidepressivos  e  não  permitia,
devido  à  sua  inclinação  para  sofrer  acidentes
domésticos,  que  ele  finzesse  a  barba  sozinho.  As
pessoas perguntavam como ele estava e eu respondia
que  ia  bem,  depois  sorria.  Aceitei  resignada  ser  a
porta-voz de um arremedo de defunto embalsamado
de pílulas inúteis. Mas eu não sei como lidar com o
outro, com seus tentáculos alegres e sadios ocupando
todos os cômodos da casa. 

Agora mesmo,  enquanto homem e cão brincam
no jardim, acaricio o frasco no bolso de meu avental.
Eu deveria estar feliz com a efincácia da nova droga. A
despeito  de  meus  protestos  íntimos,  a  psicoterapia
associada  à  medicação  enfinm  trouxe  de  volta  o
homem com quem eu havia me casado. Mas, haverá
remédio  para  aplacar  o  desarranjo  instalado  em
minha  rotina?  Passei  mais  tempo  com  o  marido
doente  do  que  com  o  são.  Deste,  eu  já  nem  me
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lembrava. Foi o outro a quem eu aprendi a amar.
É crueldade permitir que um animal viva assim,

meio  coxo.  Misturar  paracetamol  à  ração  desse
cachorro colocará ordem no caos. Tanta disposição e
vigor não podem fazer bem a um homem que, até um
dia desses, não sabia mais o que era viver. 
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História de Tarsila, nascida e nascida

Pseudônimo: Neemias da Ponte do Pinho
João Augusto Bastos de Mattoos

Rio de Janeiro, RJ

Com os agradecimentos a Osman Lins, pelo título
inspirado em seu Avalovara.

Meu grito forte ecoou pela noite. Até Nhá Vitória
escutou. Isso lá na casinha dela, bem mais pra baixo.
Já no finnal da Rua da Barra. Quease na beira do rio.

Joana,  que  dorme  ao  meu  lado,  acordou
espantada.  Quee  é  que  eu  podia  fazer?  Tarsila
apareceu pra me puxar a perna. Eu sabia que isso ia
acontecer. Mas não pude deixar de me assustar.

Ela tinha prometido isso, naquele tempo em que
brincávamos de princesas no Jardim de Capivari. Em
torno  do  coreto  construído  por  Seu  Trindade,
apanhávamos  folhas  pra  fazer  coroas  e  enfeitar
nossas  cabeças.  Mas isso  faz  muitos  anos.  Era nos
tempos do Padre Marques. Ou do Cônego Fragoso, já
nem me lembro bem. Acho que foi pouco depois da
Semana Santa, quando a gente estava impressionada
com a Procissão do Senhor Morto. Aí começamos a
brincar de enterro. E de velório. E a falar de morte.
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Queando  é  que  eu  ia  morrer,  quando  é  que  ela  ia
morrer. Como é que ia ser. Se a outra ia chorar ou
não. Fizemos um trato. Queem fosse primeiro voltava
pra puxar a perna da outra.

Na noite passada, Tarsila cumpriu a promessa. Foi
ontem mesmo que Joana me disse que Tarsila tinha
morrido. Dona Cininha é que ouviu na televisão. E
contou pra Antônia. Quee contou pra Joana.

Mas Tarsila  estava longe.  Acho que foi  em São
Paulo.  Sei  lá,  ela  vivia  sempre  longe.  Europa.  São
Paulo. Bahia. Sei lá. Até no Rio de Janeiro dizem que
ela morou. Dinheiro ela sempre teve. E coragem mais
ainda. Mas pra Capivari ela não vinha. Há mais de
dez anos. Ou de vinte. Ou de cinquenta, já parei de
fazer contas há muito tempo.

Eu torcia pra que ela não viesse nunca visitar sua
terra. Bastava que eu ouvisse o que diziam dela na
saída  da missa.  Ela  não precisa  ouvir.  Mulher  sem
vergonha. Tinha separado do marido. E já estava com
outro.  E  ainda  tinha  um  amante  na  França.  As
histórias cresciam. Eu calada no meu canto. Parecia
que só eu gostava dela.

Também de mim, Isabel, falavam muito, quando
eu era jovem. Só porque eu era largada de Anselmo.
E era moça. E era sacudida. Beleza sei que nunca tive.
Mas  ninguém dançava  o  batuque  bonito  como eu.
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Nem  Isolina,  cinco  anos  mais  nova.  E,  quando
chegava o Carnaval, o pessoal da Marinha sempre me
chamava para ser a Rainha do cordão de negros. E foi
num cordão desses que Libânio chegou perto de mim.
Libânio,  que era o rei  naquele ano. Libânio, aquele
patricinho  alto  que  eu  já  conhecia  dos  rodeios  na
Fazenda  Pau-a-Pique.  Libânio,  que  era  sempre  o
primeiro  a  passar  sobre  as  brasas  da  fogueira,  na
noite de São João.

Aos poucos, Libânio foi apertando o cerco. Quee é
que  eu  podia  fazer,  precisava  de  alguém  pra  me
ajudar  a  criar  os  finlhos.  Joana  e  Genésio  ainda
pequenos.  E  o  desgramado de  Anselmo sem pagar
nem um quilo de fubá pra alimentar duas crianças.
Queando  me  dei  conta,  já  estava  amigada  com
Libânio.

Sei que a cidade falou mal de mim, mas não dei
trela.  Tocava  a  minha  vida,  cuidava  dos  meninos,
cozinhava, limpava a casa, lavava a roupa das minhas
freguesas. Dona Cilica, Dona Alice Bernardino, Dona
Sinhá, Dona Faustina. Lavar e passar,  isso eu sabia
fazer  bem.  Aprendi  com  minha  mãe,  a  melhor
engomadeira da cidade.

Ainda  pequena,  ajudava  a  pegar  as  trouxas  de
roupa  para  lavar,  depois  levava  tudo  de  volta.  O
cheiro bom da roupa limpa. Quee eu ia entregar na
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casa  de  Dona  Belisária,  a  mulher  mais  linda  de
Capivari,  casada  com  Seu  Júlio  Ribeiro,  aquele
professor  que  tinha  uma escola  na  descida  para  a
ponte do Carmo. Ou na casa de Dona Lucila Aguiar,
onde eu gostava de fincar ouvindo o som do piano que
vinha  da  sala.  Depois,  um  presentão:  Eufrásia,  a
cozinheira, me deixava entrar no quintal pra apanhar
jabuticabas.

Minha mãe também lavava pra Dona Lídia, mãe
de  Tarsila.  Eu  gostava  de  ver  os  guardanapos  de
linho, as toalhas de banquete, os lindos vestidos de
baile. Muitas vezes, entrava com ela na grande casa
da Barão do Rio Branco. No finnal do corredor, Dona
Marciana, a velha empregada, já meio curvada pelo
reumatismo, nos  entregava a  trouxa.  De lá  eu saía
contente. Ganhava sempre uma cocada, um sequilho,
um tijolinho de doce de abóbora. E fincava ainda mais
contente  quando  encontrava  Tarsila.  Ela  me
mostrava seus cavalos de pau, suas bonecas de louça,
sua casinha de madeira cheia de pequenos móveis.

“Tarsila  nasceu  nesta  casa”,  me  disse  um  dia
minha mãe. Mas isso foi muitos anos depois, quando
Tarsila  já  tinha  deixado  Capivari.  Estávamos
voltando da festa de Santa Cruz, numa noite fria de
maio.  O  casarão  estava  fechado.  Como  fincou  por
muitos anos,  depois  que o Doutor Juca e a família
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foram  embora.  “Tarsila  nasceu  aqui”,  ela  repetiu.
“Lembro-me bem quando bati na porta, e Marciana
me  atendeu  pedindo  que  eu  entrasse  sem  fazer
barulho. A criança tinha nascido naquela manhã”.

Dias  depois,  repeti  essa  história  pra  minha  tia
Queitéria.  Ela  disse  que  minha  mãe  devia  estar
maluca.  Tarsila  tinha  nascido  na  Fazenda  São
Bernardo,  pra  lá  da  Vila  Rafard.  Disso  ela  tinha
certeza, porque nesse tempo ela trabalhava cortando
cana na fazenda. Era uma tarde bonita,  quando, ao
voltar do canavial para a vila dos colonos, mandaram
avisar que Doutor Juca tinha mandado servir capilé,
pinga,  canjica e  bolo de fubá pra todo mundo,  pra
festejar o nascimento da finlha.

Não sei se algum dia tirei a limpo essa história.
Pra mim, uma mulher como Tarsila podia muito bem
ter nascido duas vezes.

Bem, pelo menos eu penso assim. Deve ser por
isso que me chamam de Nhá Zabé, a maluca. Mas de
maluca não tenho nada. Não sou como Dioguina. A
pobre fala sozinha, não reconhece ninguém, reclama
da vida o tempo todo, tem ataques no meio da rua.
Mora num casebre, lá pras bandas da Raia, atrás da
Igreja de São Benedito. Não fosse por Dona Olímpia,
que  sempre  deixa  lá  um  pratinho  de  comida,  a
coitada morria de fome.
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Eu sou diferente. O pessoal estranha é porque eu
vejo  mais  que os outros.  Vejo,  muitas  vezes,  gente
que já morreu. Ainda na semana passada vi, andando
de braço dado pelo Jardim, Dona Sinhá e Dona Clara,
sua  mãe.  Depois  Joana  me  disse  que  as  duas  já
morreram há muito tempo. Mas eu vi bem as duas,
saindo  da  casa  de  Doutor  Mário,  de-apar com  o
cinema, e caminhando em direção à casa de Nhonhô
Ferraz.

Quease toda semana, vou à marcenaria do Soraggi,
na frente  da Igreja.  Peço ao Zezinho,  que conheço
desde criança, umas aparas de madeira pra o fogão
de lenha. Queando saio, muitas vezes escuto, vindo da
outra  esquina,  o  piano  de  Dona  Lucila.  Outro  dia
cheguei mais perto para ouvir melhor, mas quando
passei  em frente  da  casa,  percebi  que  ela  já  havia
terminado a valsa e fechava o piano.

Depois,  Nhá  Vitória  andou  dizendo  que  essa
história era mentira, que a casa estava fechada e que
Dona Lucila já não vivia há quarenta anos. Viva ou
não,  ela  estava  lá,  tocando  bonito  como  sempre
tocou.

Não tenho culpa se os outros não veem o que está
bem à vista de todos. Mas, por causa disso, as pessoas
me olham de banda.  Muitas  vezes percebo que me
evitam. E aí, como não tenho com quem conversar,

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 104



finco resmungando sozinha. O que é mais um motivo
pra ser chamada de doida.

Tem  aquela  história:  cria  fama,  deita  na  cama.
Agora não tem mais jeito. Serei, para o resto da vida,
Nhá Zabé, a maluca. E aí os moleques da rua fincam
gritando  meu  nome,  e  me  pinchando  pedras.
Tentando  evitar  esses  ataques,  finco  atravessando  a
rua, de uma calçada pra outra. O que aumenta, ainda
mais, minha fama. É um perereco.

Não posso me queixar da vida que Deus me deu.
Criei  meus  cinco  finlhos.  Dois  de  Anselmo,  três  de
Libânio. Estão todos por aí, bons cristãos, tementes a
Deus.  Cada  um  na  sua  profinssão.  Carpindo  rua,
cortando cana, lavando roupa, enfeitando o altar da
Igreja  Matriz,  tocando  na  banda  do  Seu  Tide.
Ajudando a cidade a crescer.

Esta noite durmo feliz. Na noite passada Tarsila
veio  me  ver.  Cumpriu  a  promessa.  Tanta  gente
importante  que  ela  conheceu,  e  foi  justamente  a
pobre Nhá Zabé,  em sua casinha na Rua da Barra,
que Tarsila do Amaral, a grande pintora, se lembrou
de visitar.

Está de noite outra vez. Joana ainda não voltou do
trabalho,  por  isso  comi  sozinha  meu  viradinho  de
feijão. Já rezei pra Santo Elesbão e pra Santo Antônio
de  Categeró.  Agora  beijo  a  finta  da  Confraria  do
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Rosário, como faço sempre antes de dormir.
Acabo de me lembrar de uma coisa.  Isso foi há

tanto  tempo  atrás,  mas  ainda  está  muito  claro  na
minha  cabeça.  Eu  tinha  nove  anos,  Tarsila  sete.
Naquela  conversa  que  tivemos  no  Jardim,
combinamos mais uma coisa: se uma viesse visitar a
outra, depois de morta, a visita teria que ser paga. E
sem demora.

Esta é uma boa noite para eu procurar Tarsila. E,
quem  sabe,  fincar  de  vez  por  lá.  Acho  que  ela  me
empresta suas bonecas de louça para brincar. Tarsila,
com certeza, continua bondosa. Como sempre foi.
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Selecionados

Cavalgada metaliterária pelo Pampa Gaúcho

Pseudônimo: Tamanduá Jabuticaba
Fernando Ernesto Baggio Di Sopra

Porto Alegre, RS

Em  meados  do  século  XVIII,  o  cacique  Sepé
Tiaraju liderava a comunidade indígena Guarani, no
extremo  sul  do  Brasil,  contra  as  recorrentes
investidas militares do governo imperial. Com arcos,
floechas  e  lanças  afinadas,  os  indígenas  resistiam
bravamente  contra  as  investidas  imperialistas  que
tentavam  incessantemente  se  apropriar  da  riqueza
cultural dos povos indígenas.

Filho de mãe Charrua e pai Guarani, Sepé Tiaraju
costumava  cavalgar  pelo  Pampa  Gaúcho,
atravessando, por vezes, o Rio Uruguay em busca de
alianças  políticas  e  territoriais.  No  entanto,  nestas
cavalgadas  com  frequência  deparava-se  com
bandeirantes  luso-paulistas,  que  percorriam  os
sertões brasileiros escravizando indígenas.

Numa dessas  viagens,  o cavalo  de  Sepé Tiaraju
acabou  tropeçando  na  linha  narrativa  deste  conto,
estabalhando-se  pelo  campo  semântico.  Assim  que
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levantou-se  do  tombo,  Sepé  percebeu  que  a  linha
narrativa  havia  se  despedaçado em diversos  finapos
literários,  enovelados  em  parágrafos  disformes
unidos por cordões metaliterários concretistas.

“– Para este conto ser considerado metaliterário,
necessitamos que o autor transforme-se também em
personagem, ou algo do gênero. Autor, se for possível
intervir  na  estória,  agradecemos  pela  gentileza
narrativa!”, falou Sepé.

“– Certo! Estou a seu dispor!”, falou o Autor, num
protótipo de intervenção metaliterária.

“– Aproveitando a oportunidade, não custa nada
lembrar que um conto é delimitado territorialmente
por alguns punhados de parágrafos, além de possuir
um confloito  narrativo conciso e direto.”,  falou Sepé
Tiaraju.

“– Não simpatizo com literatura pré-moldada, que
definne  limites  para  a  narrativa.  Se  for  para  nos
preocuparmos com limites, em vez de dar atenção à
poesia,  prefinro  então  entregar  a  você  as  rédeas
narrativas desta estória.”, falou o Autor.

“– Aceito  as  rédeas!”,  falou  Sepé  Tiaraju,
tomando-as das mãos do Autor deste conto.

Prosseguindo  sua  cavalgada  etnopoética,  o
cacique  Sepé  deparou-se  com  as  implicações
decorrentes do Tratado de Madri, assinado em 1750,
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o  qual  redefinniu  os  limites  territoriais  entre  as
Américas espanhola e portuguesa.

Uma menina de tranças aproximou-se,  descalça,
alheia à linha narrativa deste conto.

“– O Tratado de Madri  não definniu somente  os
limites  territoriais  entre  as  duas  Américas  do  Sul,
mas  principalmente  os  limites  culturais  entre  as
ocupações  lusa e hispânica.  A partir  do Tratado,  a
Língua  Espanhola  falada  em  várias  cidades
fronteiriças  foi  substituída  pela  Língua  Portuguesa,
em  decorrência  do  reordenamento  de  limites,  até
então definnidos pelo Tratado de Tordesilhas.”, falou a
menina de tranças.

“– Muito obrigado pelas colaborações, menina de
tranças!”, agradeceu Sepé Tiaraju.

“– Pelo  Tratado  de  Madri,  Portugal  trocou  a
cidade de Colônia do Sacramento e o Uruguay pela
região dos Sete Povos das Missões, no interior do Rio
Grande  do  Sul,  que  se  encontrava  sob domínio  da
Espanha. Em câmbio da cidade portuária de Colônia
do  Sacramento,  situada  logo  em  frente  a  Buenos
Aires,  o  Império  Espanhol  cedeu  o  território
missioneiro,  onde  brotavam  milhares  de  rebanhos
bovinos livremente pelos campos.”, complementou a
menina de tranças.

Rompendo  uma  das  arestas  narrativas  deste
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conto,  um  tamanduá-bandeira  surgiu  por  entre  as
araucárias  que  reluziam  no  topo  do  Planalto
Meridional. Uma indígena Kaingang aproximou-se e
coletou  alguns  pinhões,  a  finm  de  alimentar  sua
família no inverno.

De  pronto,  o  vento  Minuano  soprou,  trazendo
consigo estrofes glaciais oriundas da região antártica.
Em meio ao vendaval, um bando de palavras crioulas
agarrou-se  às  asas  do  vento  Minuano,  carregando
consigo uma das arestas narrativas deste conto. 

Entre  palavras  gaudérias  e  xucras,  Sepé Tiaraju
cavalgou  até  a  estância  dos  adjetivos  farroupilhas,
onde  a  revolução  estava  em  plena  gestação.
Aproximando-se  do  umbigo  sintático  deste  conto,
Sepé  Tiaraju  arranjou  uma  enxada  e  começou  a
carpir  o  campo  semântico  gaúcho,  arrancando  os
troncos linguísticos das palavras exóticas e invasoras.

Assim que percebeu as revoltas latentes por todos
os rincões do Pampa, Sepé Tiaraju decidiu pleitear a
revolução agrária do campo semântico, provocando a
redistribuição igualitária do solo literário entre todos
os agentes narrativos e culturais.

A  revolta  poética  de  Sepé  Tiaraju  acabou
promovendo a ira dos latifundiários que dominavam
a zona  rural  da  literatura  contemporânea.  Visando
romper a lógica exploradora que impõe o cultivo de
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imensas  monoculturas  de  poesia  transgênica  no
interior  do  Brasil  e  nas  páginas  de  jornais,  Sepé
Tiaraju começou a cultivar sementes de poesia nativa
pelo campo semântico, plantando jabuticaba, pitanga,
araçá,  guabiroba,  guabiju,  uvaia,  cupuaçu,  caju,  e
diversas outras espécies de poesia nativa.

Ao  passar  em frente  a  um centro  de  tradições
gaúchas,  Sepé Tiaraju reivindicou a demarcação de
território  cultural  para  as  etnias  indígenas
sulbrasileiras,  que  viviam  praticamente  alheias  à
História ofincial  da América.  No palco do CTG, um
grupo  de  gaúchos  e  prendas  dançava  fandango
ortográfinco e xula gramatical, sem encostar no tronco
linguístico estendido no chão entre os dois gaudérios
competidores.

“– Tchê, e o Autor que não aparece mais nestes
escritos?”,  perguntou um gaúcho barbudo,  bebendo
um gole de mate amargo em sua cuia de chimarrão.

“– Cansei-me destas intervenções metaliterárias!”,
queixou-se o Autor.

“– Você  parece  uma  milonga  gaudéria,
perambulando sem rumo pela linha narrativa deste
conto, Autor!”, falou Sepé Tiaraju.

“– Como  assim?  Pareço  uma  milonga
ambulante?”, perguntou o Autor.

“– Isso  mesmo!  Taí  um  belo  nome  pra  você:
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Milonga-com-Pernas!”, falou Sepé Tiaraju.
“– Gostei  do  apelido.  Muito  obrigado  pelo

presente  poético!  Estou  até  pensando  em  usá-lo
como pseudônimo. Posso?”, falou o Autor.

“– Sinta-se  à  vontade,  Milonga-com-Pernas.”,
disse  Sepé  Tiaraju,  montando  em  seu  cavalo
ortográfinco e galopando para longe.

Após  cavalgar  pelas  ondulações  literárias  do
Pampa durante vários dias, Sepé chegou às reduções
indígenas  da  etnia  Guarani,  nas  Missões  que  os
Jesuítas implementaram no sul do Brasil. Liderando
os Sete Povos das Missões, Sepé acertou uma lança
poética no coração narrativo deste conto, perfurando
nossa estória e derrubando-nos ao chão.

Repentinamente  o  solo  literário  começou  a
tremer.  Não  tardou  para  surgir  um  batalhão  de
Lanceiros  Negros,  procedentes  dos  Queilombos
Poéticos situados no interior do Rio Grande do Sul.
Da  Banda  Oriental  do  Uruguay  surgiram  tribos
Charruas  montadas  em  seus  esbeltos  cavalos,
empunhando potentes boleadeiras gramaticais, para
se unir à luta.

Com  o  início  da  Guerra  Guaranítica,  em 1753,
Sepé Tiaraju organizou as nações Charrua e Guarani,
comandando o exército  que  resistiu  durante  vários
anos.
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“– Essa terra tem dono!”, bradou Sepé Tiaraju, na
batalha de Caiboaté.

A  batalha  da  Caiboaté  ocorreu  na  entrada  da
cidade  de  São  Gabriel,  no  ano  de  1756.  Na
oportunidade, mais de mil indígenas Guarani vieram
a  falecer,  dentre  eles  o  cacique  Sepé  Tiaraju,
massacrados pelos exércitos imperiais.

Na liderança indígena de resistência, Sepé Tiaraju
foi  sucedido  por  outros  caciques,  como  Nicolau
Nhenguiru,  apoiados  por  pajés  ortográfincos  que
mantinham contato direto com os espíritos da poesia
indígena sulbrasileira.

Incomodada com o rumo narrativo deste conto, a
menina de tranças ressurgiu:

“– Penso  que  este  conto  metaliterário  está
tomando  uma  direção  demasiadamente  histórica  e
realista.”

“– Demasiadamente  realista?  Estou  me
esforçando  ao  máximo  para  imprimir  neste  conto
uma estética  não-linear,  concretista  e  metaliterária.
Fico triste em saber que minhas tentativas não estão
gerando o resultado esperado.”, resmungou Milonga-
com-Pernas.

“– Se  me permite  um conselho,  creio  que você
deveria  investir  noutra  profinssão!  Você  não  tem
muito jeito para escritor, Milonga-com-Pernas.”, falou
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a menina de tranças.
“– Talvez  você  tenha  razão.  Confesso  que  essa

dupla jornada de trabalho tem me deixado exausto.
Ser  personagem  e  autor  da  mesma  estória  é
esgotante.”, queixou-se Milonga-com-Pernas.

“– Se  você  quiser  se  retirar,  pode  deixar  que
assumo  as  rédeas  narrativas  deste  conto.”,
disponibilizou-se a menina de tranças.

“– Aceito, sim! Desde que Sepé Tiaraju faleceu, ao
finnal  da  Guerra  Guaranítica,  as  rédeas  narrativas
desta estória estavam amarradas ao meu pescoço que
não para de doer.”, falou Milonga-com-Pernas.

“– Ótimo! Pretendo usar o restante do território
narrativo  para  estimular  o  cultivo  de  agrofloorestas
poéticas pelo campo semântico.”, falou a menina de
tranças.

“– Até mais, Menina-de-Tranças! Vou-me embora
pra outra estória!”, despediu-se Milonga-com-Pernas,
dirigindo-se ao orfanato de contos sem autor,  onde
planejava  adotar  um  finlhote  de  narrativa  recém-
nascido.

“– Adeus,  Milonga-com-Pernas!  Agradeço  pela
companhia narrativa e pela liberdade poética!”, falou
a menina de tranças.

Tão  logo  o  autor  desta  estória  se  foi,  o
Movimento  das  Personagens  Sem-Terra-Narrativa
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ocupou  o  campo  semântico  desta  estória,
reivindicando  a  posse  linguística  dos  substantivos
autóctones e confusos.

Cansada  de  perambular  sem  rumo  pela  linha
narrativa,  a  menina  descalça  amarrou  suas  longas
tranças  a  uma das  pontas  da linha narrativa  deste
conto. A outra ponta, a menina amarrou às asas de
um pássaro surucuá que sobrevoava ao redor, no pôr
do sol narrativo desta estória.

Exibindo sua plumagem multicolorida, o surucuá
rodopiou  pelas  entranhas  do  inconsciente  coletivo,
emaranhando  a  linha  narrativa  deste  conto  aos
pensamentos  tropicalistas  que  bailam na  Península
Ibérica.

Depois  de  percorrer  as  colônias  ibéricas
espalhadas pelas mais belas praias do globo terrestre,
o surucuá batucou seu coração em ritmo de samba
crioulo, pulsando melodias ibéricas por toda América
do Sul. Já cansado, pousou sobre o ventre sintático da
Língua  Portuguesa,  ensimesmando-se  por  entre
pilares poéticos de origem indígena, perfumados com
adjetivos espanhóis e portugueses.

Como a narrativa já estava anoitecendo, a menina
de tranças amarrou as pontas de sua rede ao tronco
linguístico  de  duas  imensas  árvores  poéticas  e
balançou-se  até  dormir,  ao  som  das  melodias
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polinizadas  pelo  pássaro  multicolorido:  murici,
tucumã,  pequi,  guapuruvu,  butiá,  açaí,  jambo,
guaraná, butiá, caju, pitanga, maracujá…
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Conto tirado de um poema

Tiago Raul Feijó Silva
Guaratinguetá, SP

“João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro
da Babilônia num barracão sem número

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
 Bebeu

Cantou
Dançou

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.”
Poema tirado de uma notícia de jornal,

Manuel Bandeira.

João  Gostoso  desce  as  vielas  íngremes  e
irregulares do morro da Babilônia. À sua frente, sob o
anoitecendo do céu, pululam as luzes de Copacabana;
luzes estas que João não vê, ou vê mas não repara,
posto que em seus olhos finxa-se agora a lembrança de
outras luzes. As luzes de Ritinha, sorrisonha, metida
numa abundância de plumas e brilhos, a devassar o
desejo  dos  homens  no  furdúncio  do  carnaval.
Carregador de feira livre, o árduo trabalho dos braços
esculpiu no corpo negro de João muitas saliências de
músculos  e  fez  brotar  nele  a  força  desumana  da
ressaca  das  marés.  Mas  esse  corpo,  bruto  tronco
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robusto  de  ébano,  é  casca  falsa  que  envolve  um
homem pacífinco, erguido em bondades,  de mãos de
trabalho  e  carícia.  João  Gostoso  desce  o  morro,
indistinto  nos  recantos  de  escuridão,  levando  na
caixa do pensamento a mulata Ritinha, cravo cravado
na  carne  de  seu  amor,  ferida  funda  que  não  sabe
cicatrizar, envolta nas brumas de um antigo carnaval.
Em pouco,  João pisa na Avenida Atlântica e  se  dá
conta do mar, um mar de desilusão, e o rumor das
vagas enche de mágoas o corpo colosso de João. Mas
ele continua a caminhar, visto que tem destino certo
de chegada e  que o  mar,  posto  assim nos olhos,  é
como um novo jeito de se afogar. E por agora João
quer viver,  viver e  sofrer as  dores inventadas  para
ele, que todo homem tem lá o seu quinhão, e carregá-
lo é questão de honra.

Copacabana é uma festa, riqueza sem finm. Gente
vestida de claridade, rindo aos trambolhos, saltando
de carros lustrosos e exalando perfumes de línguas
estrangeiras. João pensa na alegria dessa gente, nas
suas soltas gargalhadas, habitantes de altos edifícios,
com o extenso mar emoldurado nas vidraças de suas
janelas. Tão diferente dele, essa gente. Eles que não
suspeitam da sua fome incurável, do seu perfume de
feira, de fruta, da sua roupa puída, do seu barracão
sem  endereço  perdido  na  barafunda  da  Babilônia.
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Cresce em João um asco por essa gente, porque foi o
dinheiro deles que comprou a sua única riqueza, o
seu bem mais valioso. Foi o dinheiro deles que levou
de João a sua paz. João caminha apressado porque o
samba  não  é  afeito  a  esperar.  Já  no  Arpoador,  as
espumas das ondas fazem João recordar a brancura
das plumas de Ritinha no distante carnaval em que se
conheceram. Ela, corpo em sarabanda, tremelicando
as trigueiras ancas, abria em seu redor um círculo de
admiração.  Ele,  estacado  no  meio  da  multidão,  o
sangue assanhado, tinha os olhos enfeitiçados pelos
sortilégios da mulata que parecia levitar no centro do
carnaval. Enfeitiçado, nem percebeu quando a moça
passou  a  sambar  em seu  derredor,  circunavegando
seu corpo, ilha de prazer,  ele,  o escolhido, o eleito,
terra  selvagem  a  ser  desbravada.  E,  no  delírio  do
carnaval, os olhos de um dizendo aos olhos do outro
o desejo  de  seus  corpos.  E  João foi  rei,  e  João foi
estrela,  e  João  foi  madeira  de  fogueira.  E  João
conheceu finnalmente o amor…

Agora,  emaranhado  nas  ruas  de  Ipanema,  com
seu teto de folhagens, João pensa ouvir os batuques
do  samba  de  outrora,  os  mesmos  batuques  que  o
conduziram aos braços cheirosos de Ritinha naquele
feliz carnaval de sua vida, o único carnaval do qual
consegue se lembrar, como se a tal festa da carne não
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houvesse  ocorrido  senão  uma  única  vez.  Mais
adiante, João compreende que a batucada não vem do
antigamente, mas que retumba no presente, ecoando
na  estrangulada  noite  do  agora.  E  enfinm  João
vislumbra, lançado no meio da rua, um facho de luz
expulso do bar Vinte de Novembro, seu destino e seu
finm. É de lá que pulsa o sangue do samba.

O bar está em polvorosa, com grande azáfama de
gentes. O samba, no seu compasso cardíaco, perverte
as pessoas, instala nelas um assanhamento de fogo,
de labareda, bulindo com elas por dentro, afrouxando
nervos e músculos, libertando dos corpos a malícia
da carne. E muita pele suada de mulata procura no
corpo  de  João  o  seu  cais,  o  seu  desvelo,  o  seu
descanso.  E  muito  braço  de  homem,  risonho  de
safadezas,  aperta  o  amigo  João,  abraça  o  parceiro
João. E muita boca de birita, melada de embriaguez,
despeja  na orelha  de  João  manhas e  promessas  de
mulheres e camas. E os copos tilintam, erguidos na
luxúria do brinde. E o samba cresce, imenso, enorme,
poderoso, grassando de perna em perna a volúpia do
seu  veneno.  João  finnalmente  está  entre  os  seus.  E
entre os seus, João bebe, João canta, João dança, sem
que ninguém perceba a sua amargura infinndável,  a
sua solidão medonha, abismo tão negro quanto a sua
pele,  a  sua  tristeza  de  pedra,  inabalável,  presentes
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ofertados pela mão da mulata Ritinha ao abandoná-lo
na espessura das trevas. E a noite de então é a noite
de João!

Tudo tem seu finm: o amor tem seu finm, a noite
tem seu finm, o samba tem seu finm. E agora, após o
rebuliço  das  pernas  e  o  delírio  dos  copos,  João
Gostoso caminha sozinho e atordoado na madrugada
em declínio. Da banda do mar, um clarão anuncia o
parto da manhã de um dia azul. E João, homem feito
de  amor  e  desesperança,  sem  saber  um  jeito  de
esquecer,  não faz  outra  coisa  senão recordar… Ela,
que já não tem mais nome; ela, que já não tem mais
corpo; ela, que já não tem mais voz… Ela, que agora,
neste agora de João, é apenas aquela que, em noite
nefasta, ele viu descer de dentro de um luxuoso carro
branco, brilhante, como aqueles de Copacabana, toda
ela vestida de claridade, de anel reluzente no dedo,
nos braços de um homem que a beijava e a cobria
com mãos de desejos. Aquilo foi como uma faca no
coração de João! Depois, as palavras dela queimando
como brasa a pele de João: “João, você me desculpa?
Você é o homem mais bonito desse mundo, João! Mas
você  é  ninguém  e  eu  nasci  pra  ser  rainha!”  João
nunca  mais  viu  Ritinha,  que  foi  embora  viver  seu
sonho de rainha. Afundado num tempo de angústias,
João sobreviveu e se esqueceu do homem, do luxuoso
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carro branco e das palavras de brasa sopradas pela
boca de Ritinha. Mas não pôde se esquecer dela, não
soube se esquecer dela. E Ritinha fincou ali, guardada
no fundo dos olhos de João, envolta nas plumas de
um fabuloso carnaval, pairando sobre a face de todas
as coisas.

João  está  agora  à  beira  da  Lagoa  Rodrigo  de
Freitas, enquanto um último resto de madrugada se
recolhe  para  detrás  da  carcunda das  montanhas.  E
João a vê pela última vez.  É ela.  É Ritinha, no seu
abundante corpo de mulata, que sobe à superfície do
espelho d’água, requebrando as ancas no cerco dos
admiradores.  É  ela.  Cravada  nos  olhos  de  João,
dançando  em torno  de  João,  buscando  o  corpo  de
João,  naquele  carnaval  que  não  deveria  ter  finm.  E
João não quer mais suportar, porque a saudade, gota
a gota, enche o peito de João. É ela. E João pensa que
já não vale mais a pena, que aquilo já não é viver, é
arrastar-se, arrastar-se para o nada, porque para ele
só existe o nada. É ela. É somente ela. E João abre os
braços, tal qual o Cristo Redentor sobre o Corcovado,
e se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas para morrer
afogado.

A morte de João Gostoso coube apertada numa
curta notícia de Jornal.
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Solilóquio de uma barata ou a doce
aprendizagem de amar Clarice

Pseudônimo: Diadorina
Nadia Junqueira Maciel Ferreira

Cruzília, MG

 Queal o único sentimento de uma barata?
Queanto me amaste mais do que te amei?

Clarice Lispector

 
Percorri  longos  caminhos  até  chegar  aqui.

Peregrina, pedi licença às traças e, sorrateiramente,
andei  por  entre  livros  e  mais  livros  na  imensa
biblioteca localizada no 13º andar do prédio. Como já
afinrmaram que eu sou um inseto muito inteligente –
com o que concordo apesar de considerado um mal
secreto  e  nojento  –  ecos  por  milênios  repetidos  –
aprendi depressa a arte da leitura. Aliás, aprendi a ler
e  a  desenvolver  meu imaginário,  mergulhando nos
livros de Clarice Lispector.

Disseram-me,  certa  vez,  que  uma  de  suas
personagens, G. H., havia assassinado uma de minhas
irmãs.  Passei  a  procurá-la  avidamente,  enquanto
devorava os textos intimistas de Clarice. Nem sabia
por que buscava G. H. Seria homem? Mulher? Outro
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bicho?  Queeria  apenas  conhecê-la.  Mesmo  em  sua
mudez. Teríamos algo em comum. Os laços de família
não me deixavam “dar de barato”.

No cio  deste  ofício  de  buscar  G.  H.,  comecei  a
amar sua criadora. Meu coração morria de sede por
Clarice. Iniciei o risco da aventura prisioneira, porém
inefável, inigualável!

Deslizei  perto  do  coração  selvagem  da  vida,
dialogando  com  os  cavalos,  galinhas  e  aranhas;
arrepiei-me toda, rastreando os poros do decadente
lustre; espiei Lucrécia com o rabinho dos olhos, presa
na cidade sitiada; lambi a maçã no escuro (como o
sumo  da  palavra  no  escuro  tem  gosto  do  sol!);
deliciei-me  com  Lóri  no  livro  dos  prazeres,  mas
detestei  uma  quinta  história,  com  receita  para  o
extermínio de minha condição animal. Recusei beber
da água viva – estava ansiosa por demais e ainda não
era a hora – e percorri  toda a  via crucis  do corpo
revestido  de  celulose  e  brochuras  de  finnos  finos  de
ouro.

Até que aconteceu.
Cheia  de  espanto,  impressionou-me  a  paixão

segundo G.  H.  Finalmente  encontrara a  enigmática
personagem-assassina,  motivo  de  minha
peregrinação e, sem querer, de meu amadurecimento
intelectual.
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Na  busca  de  G.  H.,  apaixonei-me  por  Clarice.
Sofri, pois paixão é sofrimento. “Onde estivestes de
noite?” – questionei-me, aumentando a demora em
encontrá-la.  Descobrira  o  tesouro.  Meu  momento
luminoso. Fora atingida pela “floecha farpada”.

Vagarosamente,  havia  penetrado  no  universo
clariceano,  de  páginas  repletas  de  exercícios  da
paixão, da vida pulsante,  das sombras irreveladas e
da  morte.  Sentia  uma alegria  quase  horrível  e  um
desejo imperioso de morrer de tão feliz!

Minha respiração estrangulava as vogais de tanta
ansiedade.  Adiava  o  doce  momento  do  parto  das
palavras,  numa  felicidade  clandestina.  Tentei
alcançar  a  ânsia  infinnita  do  instante  primeiro,  da
exatidão noturna de todos os silêncios, do contraste
entre o bem e o mal, entre os elementos primordiais
da  existência.  Queeria  gritar  o  verbo  inusitado,
contido em minha frágil garganta. E no grito decifrar
o bicho-papão dentro de mim, encurralado.

G. H. era cheia de enigmas e subterfúgios (como
sua  autora),  e  olhei-me  no  espelho  para  nele  e
através dele, num gesto mágico, reencontrar também
minha identidade perdida (eu sabia que algo mais me
unia  à  G.  H.).  Salvar-me,  embora  perigoso,  era
preciso,  mesmo  sabendo  que,  me  salvando,  me
perderia por causa da paixão por Clarice.
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Afinnal, o que eu busco agora? O que amo tanto
em Clarice? – questionei com minhas asas ansiosas
de  voos  e  vertigens  no  calor  das  antenas  acesas.
Minha voz interior respondeu à indagação: amo sua
paixão pelo indizível, pelo que é. Amo seu desespero
em extrair da raiz da linguagem os signos intocados.
Amo a infinnita procura do silêncio e da epifania, da
hora da timidez e do instante da amplidão. Amo o
milagre de estar viva em meio à náusea,  à dor,  ao
desencanto, à afloição, ao sofrimento e à angústia do
existir.

Amo Clarice que me presenteou o sentido próprio
de  minha  existência  –  “da  atenção  em  viver”.  E
ensinou-me a amar o tamanho de minha natureza e
de  minha  solidão.  Amo  Clarice  que  é  prelúdio
noturno de Chopin e sinfonia de Beethoven, jardim
floorido  em meio  aos  milhares  de  jardins.  “Em sua
boca há uma estrela”, como diria Cecília Meireles.

Nessa lenta e fértil  aprendizagem,  finz e faço de
mim um “ser de milênios”, uma oferenda à Clarice.
“Amor não é dar de presente um ao outro a própria
solidão”?

Rendo-me a ela.
Estava  tão  concentrada,  mas  tão  transparente,

bebendo um de seus textos, que não notei a escuridão
que se apossou de mim, cobrindo-me por inteira. Ao
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invés  de  continuar  sugando  as  letras,  o  inusitado
aconteceu:  as  sílabas,  as  frases,  uma  a  uma,
encadeadas  com  vírgulas,  interrogações  e  dois
pontos, todos eles cúmplices, começaram a devorar-
me,  sufocando-me,  asfinxiando-me,  num  lento
processo de esmagamento. Eu corria perigo e nada
pressentira. Barafustava-me em vão.

Não  conseguia  gritar  por  socorro.  Atordoada,
atônita,  ainda  pensei:  alguém,  talvez  outra
personagem  de  Clarice,  quem  sabe  Janair,  a
empregada de G. H., tentava assassinar-me também.
Talvez por ciúmes.  Senti  que era chegada a minha
hora como chegou a hora da estrela para Macabéa.
“Morria sem saber de quê”.  E por quê. Mas morria
prenhe de amor e de paixão. Agora era a minha vez
de revelar-me ao último sopro de vida. O instante só
meu, do esplêndido finnal, brilhante, doloroso.

A desistência de tudo. A hora da barata.
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O diabo tem olhos verdes

Pseudônimo: Gardênia
Rejane Souza de Oliveira

Rio de Janeiro, RJ

Os  primeiros  raios  de  sol  acenderam  cedo  as
paredes do meu cárcere. Será outro daqueles dias em
que o conforto de uma leve brisa, mesmo o abanar de
um simples leque de papel, é como dádiva divina.

Já não creio em dádivas, muito menos em deus. O
único  lado  bom  do  calor  é  que  dias  ensolarados
deixam meu  carcereiro  feliz.  Ele  chega  assoviando
músicas que desconheço e esbanja na preparação do
meu prato. Mais manteiga no pão, café amornado. A
bandeja passa pelo postigo alto e me nega a visão de
seu rosto, mas revela as mãos fortes e o antebraço de
pelos dourados.

Nunca ouvi sua voz. Só os grunhidos de gozo e o
choro  engolido  nos  dias  de  estupro.  A  minha  ele
conhece  bem,  no  começo  eu  xingava  e  ameaçava.
Depois  passei  a  fazer  perguntas;  por  que  me
escolheram, o preço do resgate,  quantos dias estou
aqui.  Dias ou meses,  não saberia  dizer.  A primeira
perda de um refém é a liberdade; a segunda é a noção
do tempo.
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Pela  cortina  de  plástico  que  separa  a  cama  do
simulacro  de  banheiro,  percebi  que  espiava  meu
banho.  Aos  poucos  fui  abrindo  a  cortina  e  me
oferecendo em poses sensuais. Tirava a roupa e me
deitava  no  colchão  com  as  pernas  abertas  para  a
porta, ensaiando coreografinas safadas e rezando para
que  a  maçaneta  se  movesse.  Não  me  importava  a
perspectiva do estupro, bastava-me um pouco de ar.

Nos primeiros dias ele assistia a tudo sem reagir,
olho atento grudado na portinhola. Desconfino que se
masturbasse, não tenho certeza.

Já estava para desistir daquilo quando a porta se
abriu para a passagem de um homem grande, rosto
coberto por um gorro cinza. O castanho escuro dos
olhos  parecia  querer  saltar  dos  dois  buracos
grosseiramente cortados na malha, como se quisesse
me engolir. Ele atirou-se sobre meu corpo com uma
urgência de fome, e me violou de todas as formas.
Depois  de  saciado,  socou  a  própria  cabeça  e  me
surpreendeu com soluços abafados.

Naquela noite me encolhi no fundo do quarto e
não  toquei  no  jantar  frio.  Spaghettoi  alla  bolognese.
Queando  ele  apareceu  com o  café  no  dia  seguinte,
entendi  que  nada  mudara  em  minha  condição  de
refém. Passou-me a bandeja pelo postigo e fincou do
lado de fora, em silêncio, esperando eu terminar de
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comer.
A cada três  ou quatro dias ele  me estupra sem

aviso prévio, sempre mascarado. No início eu ainda
lutava,  só  parei  de  reagir  no  dia  do  soco  em que
tentei lhe tirar o gorro. Depois disso não houve mais
violência, sou tratada quase com carinho. Ele nunca
fala, entra e sai em silêncio, mas os olhos castanhos,
finxos  nos  meus  durante  o  sexo  e  molhados  de
lágrimas depois do gozo, são eloquentes.

Pouco a pouco comecei a esperar, depois a desejar
que viesse. Fico atenta aos sinais que anunciam sua
chegada: o assovio na hora do café, o sino de uma
igreja das redondezas avisando sobre o jantar. Anseio
por suas visitas com os sustos de uma amante e me
iludo, preciso me iludir, com a esperança de que um
dia ele me tira daqui. Em troca, ofereço tudo o que
me restou: um corpo jovem de mulher, incendiado de
tesão.

O  carcereiro  retribui  com  grandes  gentilezas.
Passou a trazer absorventes nos meus dias e me deu
o  sonho  de  valsa que,  para  economizar,  lambo  aos
poucos  de  olhos  fechados.  O  maior  presente  foi  o
batom rosa pálido com que me enfeito para recebê-lo.

O sol já atravessa o quarto e ele ainda não deu
sinal.  Agora  sim,  um leve  rumor  na  porta.  Vejo  a
chave girar na fechadura, ouço a madeira ranger e
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sinto na pele o sol acabar de inundar o mundo. Hoje
ele veio sem a máscara. É a primeira vez que vejo seu
rosto.

Nunca vi loira tão bonita, parece até atriz da globo.
O pai é barão, vai pagar logo o resgate. Eu acho que
desta vez o chefe exagerou na quantia, mas ficco quieto
pra não contrariar. Meu trabalho é vigiar o cativeiro e
mandar bala quando ordenarem. Oro todo dia pra que
não seja preciso atirar, depois eu é que tenho que me
entender com o Senhor.

A mulher é histérica, não tem Jesus no coração. Já
acorda gritando nomes feios que eu, que sou homem,
nem conhecia. A Dorotéia ficcaria besta se ouvisse um
palavreado desses.  E não é só o que sai da boca;  ela
chuta a porta, se joga no chão, faz escândalo.  Agora
deu  pra  ameaçar,  como se  aquele  passarinho  magro
pudesse fazer mal a alguém. Dá até vontade de rir.

Na casa não tem televisão. Passo o tempo espiando
a loiraça pelo postigo, sem que ela me veja. Quease caí
em tentação no dia em que deu pra ver o banho dela
atrás  da  cortina  do  banheiro.  Peitinhos  de  menina,
bundinha arrebitada. Orei muito pra não escancarar a
porta e fazer uma loucura. Encontrei forças repetindo
baixinho  o  nome  da  minha  esposa,  mãe  dos  meus
ficlhos.
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O corpo sossegou,  mas  a  cena do  banho não me
saía da cabeça. Cheguei mais cedo ao culto de domingo
e pedi conselho ao pastor. Não contei sobre o sequestro,
na igreja sou um exemplo de cidadão. Só falei do meu
desejo por uma mulher que não é a minha. Ele abriu a
Bíblia e me explicou que o demônio assume diferentes
faces  pra  desviar  o  cristão  do  bom  caminho,  quase
sempre a forma de uma mulher bonita.

Passei a evitar o postigo. Só abria a portinhola pra
passar  a  bandeja  de  comida.  Foi  aí  que  o  diabo  se
atiçou.  Toda vez que eu destravava o ferrolho,  via a
loira deitada na cama, nua em pelo, me oferecendo as
aberturas dela.

Na sexta-feira da minha perdição,  o bando tinha
saído mais cedo e eu estava sozinho na casa. Eu e ela.
Não  resisti.  O  prato  do  jantar,  macarrão  com carne
moída, ficcou esfriando no canto do quarto. Abaixei o
gorro pra esconder a cara e ficz com a magrela todas as
safadezas  que  a  patroa  não  admite.  Me  esparramei.
Queando me dei conta do adultério, já era tarde. Só me
restava chorar de remorso e orar pelo perdão de Deus.

Daí  em  diante,  por  mais  que  tentasse  resistir,
bastava ficcar só com ela pra voltar a pecar. Em pouco
tempo o corpo loiro do diabo virou obsessão. Sem saber
de  nada,  minha  doce  Dorotéia  até  agradeceu  por,
depois  de  nove  anos  de  casamento,  ficnalmente  eu
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deixá-la dormir em paz. Nesse dia tive a ousadia de
pegar um batom da esposa pra dar à outra, o conselho
do pastor martelando na cabeça.

“Afaste-se da tentação, meu ficlho, tire essa mulher
da sua vida de uma vez por todas”.

Tomei  coragem  e  fui  me  informar  sobre  o
andamento  das negociações.  Soube pela chefica que o
pai  da  moça  estava  fazendo  jogo  duro,  só  aceitava
pagar metade do  valor.  “Não tem acordo,  é  tudo ou
nada. O prazo dele acaba sexta-feira. Se não pagar, a
gente rifa a garota”.

Queando entendi que estava salvo, comecei a rogar a
Deus pelo pagamento do resgate. Um bom cristão não
deseja a morte de ninguém.

Hoje não tem café,  o chefe diz que é desperdício.
Meto a chave na fechadura e abro a porta, já com o
revólver pronto. Os olhos verdes da diaba ainda tentam
me enfeitiçar, mas Jesus veio comigo. Engatilho a arma
e miro bem no meio da testa.
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O distúrbio

Pseudônimo: Raul Nacal
Óscar Gomes Fernandes

Caniço, Madeira, Portugal

“O gajo é lindo, pronto! Apreciar a beleza de um
homem não tem nada de mal… é apenas uma noção
apurada  do  belo,  uma  questão  de  sensibilidade
estética…”,  cogitava  Tony sem convicção  enquanto,
envergando a  T-shirt preta dos Nirvana e os calções
Nike azuis que surripiara nessa tarde ao irmão, descia
a pé para a baixa da cidade da Praia.

Benze-se ao passar em frente à Matriz da Senhora
da  Graça,  sem  saber  ao  certo  se  pelo  entranhado
costume  de  infância,  se  pela  premência  da
intervenção divina no esconjuro da tentação sórdida
que sentia avolumar-se abusivamente no seu íntimo. 

A  fingura  escultural  do  deslumbrante  rapaz,
autêntica efígie de Adónis dos manuais de História,
que na véspera contemplara em Queebra Canela não
lhe  saía  da  cabeça,  e  esse  mais  reprovável  do  que
improvável devaneio é-lhe por de mais perturbador. 

Forças superiores à que pensa ser a sua própria
vontade parecem comandar a marcha de Tony, que, a
passos  largos,  atravessa  a  Gamboa e  encaminha-se
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com determinação para a esplanada sobranceira ao
areal de Queebra Canela.

Ali, a fragrância leve e fresca da maresia funde-se
harmoniosamente  com  os  ritmos  quentes  das
coladeiras e funanás que os altifalantes da esplanada
espargem sobre a praia. 

Tony descalçou-se, despiu a  T-shirt e sentou-se à
mesma mesa da véspera fincando, dali,  a observar o
enxame  de  gente  que  formiguejava
despreocupadamente sobre a maciez do areal. 

Lá em baixo, junto à rebentação e sentada sobre
um  recife  meticulosamente  atapetado  de  algas
viçosas,  uma  turista  gorda  patinhava
descontraidamente nas ondas da baixa-mar que iam e
vinham, ébrias  de preguiça.  Envergava um ridículo
fato de banho lilás com franjas ondeadas que faziam
lembrar um tutu de ballet.  Mais  acima,  uma outra,
escanzelada  e  de  mamas  murchas  em audacioso  e
prescindível  topless, relaxava estendida sobre a areia
molhada com a imperturbável languidez de lagartixa
dormente.

Ao  longo  do  serpenteado  e  alvo  debrum  das
ondas que desmaiavam na praia, crianças retoiçavam
alegres e enérgicas em estridente algazarra.

– Olá.
Era ele. O seu Adónis! E ainda mais arrebatador
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do  que  na  véspera.  Como  lanças,  um  par  de
floamejantes  berlindes  de  âmbar  davam  forma  ao
olhar mais sedutor que alguma vez alvejara Tony, e
uma  dentição  perfeita  de  cintilante  alabastro
acendeu-se  ao  de  leve  num  sorriso  discreto  e
cúmplice, pleno de sugestões clandestinas.

Ao  longo  de  leivas  subtis  meticulosamente
esculpidas  num  tronco  moreno-claro,  finrme  e
levemente  musculado,  deslizavam  sem  pressas
cristalinas gotas de mar, o que conferia àquele deus
grego  um  fascínio  singular.  Também  o  efeito
molhado,  que  lhe  retraía  a  majestosa  volumez  dos
cuprinos  cachos  simétricos  dos  cabelos,  revestia-se
de  um  encanto  peculiar  a  que  Tony  se  sentia
sucumbir.

–  Posso?  –  perguntou.  Sem esperar  resposta,  o
jovem puxou a cadeira de plástico de um azul que o
sol dos trópicos há muito desmaiara e sentou-se.

–  Alexandre  –  apresentou-se  –  Lex  para  os
amigos.  Posso  oferecer-te  um  sumo,  um  café,  ou
assim?

–  Tony  –  balbuciou  com  notório  embaraço.  –
Não, deixa estar, não te incomodes.

–  Eu  insisto,  Tony  –  teimou  em  voz  lavada  e
quase doce, quando a empregada já se acercava da
mesa.
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– Trin Cola com gelo – pediu Tony timidamente.
– Duas.
– Vi-te cá ontem, mas desapareceste tão depressa,

que não consegui falar-te – continuou Lex.
Tony engoliu em seco, sem saber ao certo o que

responder.  Agora, só lhe ocorria escapulir-se dali  a
toda a pressa e debandar para bem longe, mas havia
algo de mágico, de inexplicável, de deslumbrante na
idílica imagem de Lex, capaz de subjugar e acorrentar
Tony àquela cadeira velha de plástico esmaecido.

–  Tive  de  ir…  compromissos,  tu  sabes…  –
atabalhoou.

–  Entendo,  claro.  Tens  namorado,  é?  –
arremessou, impiedoso, o deus grego.

Irra,  que  agora  era  demais!  Lex  estava  a  ser
descaradamente explícito, e Tony começava a temer
o  risco  iminente  de  deixar-se  enlear  nas
artimanhosas malhas que o rapaz tecia com inusitada
destreza. 

Junto à mesa passou um fedelho que,  sorvendo
gulosamente  um  gelado,  deteve-se  por  breves
instantes e fintou-os à vez, aumentando o desconforto
de Tony que, à cautela, observou discretamente em
redor  para  assegurar-se  de  que  não  havia  pessoas
conhecidas  por  perto.  Não  reconheceu  ninguém.
Menos mal. Uma cena comprometedora como aquela
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daria por certo falatório de sobra lá no bairro.
–  Namorado?  Não,  claro  que  não,  ora  essa  –

respondeu  num  misto  de  despeito  e  indisfarçável
embaraço.

Um suspiro de  alívio  apressadamente  reprimido
nasceu no peito de Lex e escapuliu-se furtivo pelos
lábios finnos e sensuais do rapaz, que logo mudou de
assunto.

– Não queres dar um mergulho? Vamos, a água
está excelente.

Sem  esperar  pelas  bebidas,  levantaram-se  e
desceram  ambos  para  a  praia.  Enquanto
caminhavam,  Tony  não  pôde  deixar  de  sentir  a
perseguição  insolente  que  lhe  moviam  olhares
libidinosos de machos irresolvidos. 

Após  vários  mergulhos  intercalados  com
percursos  a  dois  em  vigorosas  braçadas  crawl,
regressaram ambos  a  terra  e  escolheram  um  local
para desfrutarem do sol. Desta vez, Tony optou por
ignorar a chusma de olhares devassos. Uns discretos,
outros  nem por  isso,  mas  todos  evidenciando uma
avidez  despudorada,  repleta  de  gulosos  e
inconfessáveis desejos lascivos.  Foi buscar a toalha,
estendeu-a ao lado da de Lex e espraiou-se nela. 

Paulatinamente, consumiram as horas quentes da
tarde  repartindo-as  entre  breves  e  revigorantes
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mergulhos  e  longos  períodos  de  descontraída
conversa, que atafulhavam de futilidades sempre que
lhes escasseavam assuntos de maior substância. 

Lex  contou  que  vivia  na  ilha  Brava,  mas  que,
como  estudava  belas-artes  na  Jean  Piaget,  o  pai
arrendara para si um pequeno apartamento na cidade
da Praia.

–  Não  tenho  jeito  nenhum  para  as  artes  –
lastimou Tony. – Estou a terminar o 12º ano do liceu,
depois  talvez  siga  gestão  hoteleira,  ainda  não  sei
bem.

Enquanto  duravam  os  derradeiros  migalhos  do
dia,  os  dois  jovens  deleitaram-se  com  o  toque
aveludado e morno com que o sol  de finm de tarde
lhes afagava delicadamente os corpos até, extenuado,
diluir-se  inglório  nas  águas  amolengadas  do
Atlântico.

Sem pressas vestiram-se e arrumaram, cada um,
os seus pertences.

–  Agora,  que  tal  um  passeio  tranquilo  por  aí?
Podíamos conversar, tomar um copo… e eu já comia
alguma coisa… o que achas, Tony? – sugeriu Lex.

Confinante e cheio de si, o rapaz não recuava nas
suas  calculadas  investidas!  Mas  o  mais  inquietante
para Tony é que, como que refém de um possante e
infalível  feitiço,  não  encontrava  em  si  a  finrmeza

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 139



necessária  para resistir  ao fascínio avassalador que
aquela cárnea escultura helénica lhe impusera desde
que,  na  véspera,  os  olhares  de  ambos  se  cruzaram
pela primeira vez.

–  Talvez… porque  não?…  –  anuiu,  incapaz  de
reagir.

Pouco  depois  abandonavam  Queebra  Canela,
caminhando  tranquilamente  em  direção  a  Chã
d’Areia  num  passeio  descontraído  ao  longo  da
marginal da cidade da Praia.

Passada uma hora,  sentados na esplanada ao ar
livre  do  icónico  Alkimist,  os  jovens  deliciavam-se
com  a  suave  musicalidade  da  bossa-nova  que  um
dueto brasileiro interpretava. De dedos treinados que
viajavam ligeiros ao longo das escalas de violões de
marca  com  a  leveza  e  a  agilidade  de  acrobatas,
brotavam  suaves  e  inebriantes  sons,  cumpliciados
por  vozes  afinnadas  e  melodiosas,  que  o  sotaque
brasileiro delicadamente melifincava. 

Acompanharam as bafas de marisco com Kriola
bem gelada, após o que o prestável empregado os foi
gradualmente instigando a degustar todo o cardápio
de pontches1, desde os mais triviais aos mais bizarros.

Passado  algum  tempo,  Tony  desinibira-se  por

1 Pontch é uma bebida tradicional cabo-verdiana preparada com aguardente
de cana (grogue), melaço e fruta.

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 140



completo  e  já  nem  se  preocupava  em  reprimir  o
prazer que lhe dava a companhia de Lex, rindo em
alto  e  bom som das  suas  pilhérias  e  dos  burlescos
desenhos que criava com a esferográfinca emprestada
no bar.

Em guardanapos de papel, o rapaz dava largas aos
seus  dotes  artísticos,  ilustrando  com  talentosa
mestria  divertidas  caricaturas:  do  dueto  de  bossa-
nova, de Tony e de vários outros clientes, turistas e
locais  que,  alheios  ao  facto,  ocupavam  as  mesas
vizinhas.

Divertiam-se  depois,  comparando  o  aspeto  real
dos  involuntários  modelos  com  os  harmoniosos
conjuntos de traços intencionalmente grotescos que
brotavam das hábeis mãos de Lex.

–  Gosto  de  desenhar  caricaturas  de  finguras
públicas. Em casa devo ter para mais de cinquenta –
revelou.

– A sério? Ainda hás de mostrar-me essa coleção.
Deve ser de morrer de rir!

– Podíamos ir lá a casa hoje. É aqui perto, vamos
mesmo a pé – propôs Lex.

Pagaram  a  conta,  levantaram-se  e  afastaram-se
calmamente  da  esplanada.  Enquanto  caminhavam,
Tony  ria  ainda  ao  lembrar-se  das  beiçolas
descomunais  que  Lex  dera  à  senhora  francesa  da
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mesa da frente e do corpito minúsculo em triângulo
invertido com que esboçara o marido obeso.

No apartamento de Lex, ambos riram a bom rir
das burlescas ilustrações desenhadas sobre cartolina
branca;  umas  a  grafinte,  outras  coloridas  em  tons
vivos de tinta acrílica. 

Pouco  tardou  até  que  emergissem  as
consequências expectáveis da miscelânea de álcoois
descomedidamente emborcados nesse início de noite.
Tony sentiu uma indisposição repentina e vomitou
profusamente sobre a mesa de jantar,  a  T-shirt dos
Nirvana, os calções da Nike e a caricatura do bispo de
Santiago. Apagou-se logo depois. 

Queando  voltou  a  si,  apercebeu-se  de  que  não
estava só naquela cama. Estendeu um braço e sentiu
por  entre  os  dedos  um  cacho  de  caracóis  macios.
Com  o  outro  braço  procurou  o  interruptor  da
cabeceira  e,  encontrando-o,  acendeu  a  luz.  Notou
então que não tinha roupas. Nenhumas. Titubeante,
fintou o rosto da pessoa que dormia serenamente a seu
lado.  Então,  todo  o  seu  corpo  nu  agitou-se
espasmodicamente  num  frémito  impetuoso.  Tony
estava na cama com… um homem!

Levantando-se  de  um  salto,  sem  nem  ousar
procurar as roupas e vesti-las, precipitou-se escadaria
abaixo, galgando os degraus de dois em dois. Já na
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rua,  correu  o  mais  velozmente  que  pôde  sem  se
importar  saber  para  onde.  Nem  o  destino  era  sua
preocupação.  Queeria  apenas  fugir  àquele  cenário
execrável, fugir do que quer que de asqueroso tenha
ocorrido naquele quarto hediondo. 

Empoleirados  na  varanda  tosca  de  um  prédio
inacabado, gatos vadios riam a bandeiras despregadas
da  sua  suja  nudez.  Saltaram  depois  para  a  rua  e
corriam agora  no  seu  encalço,  sempre  a  gargalhar
estridências sarcásticas como só os gatos são capazes.
Num  insólito  conchavo,  vindos  de  todos  os  lados,
juntavam-se-lhes  vários  cães,  que  riam ainda  mais
intensamente do que os gatos.

O tumultuoso alarido da bicharada despertou os
moradores que, um após outro, acendiam as luzes e,
desde  as  janelas  iluminadas,  também  vozeavam  e
esgargalhavam-se  todos.  As  bocas  arreganhadas
exibiam  dispersos  dentes  podres  ou  tão-somente
gengivas  floácidas  e  desabitadas.  Nuns,  carecas
redondas  e  luzidias.  Noutros,  cabeças  repletas  de
grenhas  sebosas  e  despenteadas  em  indigente
desleixo e, em todos, incriminantes dedos indicadores
apontados como armas ao seu infame corpo nu. 

Turistas acotovelavam-se à porta das casas típicas
e,  gargalhando cada um na sua língua,  disputavam
entre  si  os  melhores  ângulos  para  registarem  o
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momento. 
Pelo  ar,  agonizavam  plangidos  arrepiantes  de

cavaquinhos  desafinnados  que  acompanhavam
estranhas  mornas,  berradas  por  vozes  ásperas  e
inarmónicas em esganiçado desespero.

Uma taberna ordinária dejetava para a rua hordas
de  bêbados  trôpegos,  cobertos  de  pestilentos
andrajos.  Fediam  a  grogue  e  a  mijo,  a  sudações
pútridas e a chulés sem idade, e infloigiam-lhe as mais
abjetas obscenidades.

Tony corria cada vez mais. Não sabia para onde,
mas isso continuava a não ser importante. Queando se
está em fuga, só é importante aquilo a que se foge. E
Tony  fugia-se.  De  si,  da  sua  vergonha,  dos
peganhentos e repugnantes suores varonis que se lhe
terão impregnado na pele naquela repulsiva cama da
Rua Cidade do Funchal.

Atrás  de  si  corriam agora  muitos  mais  gatos  e
cães, que aumentavam de tamanho a cada passada. 

Uma  viatura  militar  tripulada  por  uns  seis
homens  vinha  em  sua  direção,  mas  continuou  a
marcha.  Os  soldados  pularam  do  carro  em
andamento e,  erguendo as  armas,  enormes bastões
com  laços  nas  extremidades,  capturavam  os
agigantados cães e gatos (que então assumiam já a
estatura  de  jumentos)  e  atiravam-nos  com  inédita
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desenvoltura para a cabine traseira do veículo. 
Tony gritava  de  pavor  e  continuava a  correr  o

mais rapidamente que podia,  até que um dos laços
torneou-lhe a cintura cerceando-lhe os movimentos.
Resistiu  e,  com  todas  as  forças  que  lhe  restavam,
tentou libertar-se, mas dois corpulentos militares de
farda  imaculadamente  branca  contornaram-lhe
energicamente o tronco com o laço de tecido bege,
manietaram-lhe os braços e ataram-lhe as pontas do
laço  atrás  das  costas.  Ato  contínuo,  uma  brutal
aguilhoada  no  ombro  sacudiu-lhe  o  corpo  com
violência, e a dor injetada, cáustica ardência de fogo
hostil,  dispersou-se invasiva e vertiginosamente até
aos mais esconsos recantos de si.  Então, um torpor
cinzento e quente,  plácida serenidade da morte dos
santos toldou-lhe a visão e, já menos nu, o seu corpo
desfaleceu rendido. 

Sem  noção  do  tempo  que  durara  a  sua
inconsciência,  Tony apercebeu-se  de  que  recobrava
ao escutar vozes indistintas que, entre si, bichanavam
quase em surdina. Aos poucos, as falas tornavam-se
inteligíveis e afinguravam-se-lhe conhecidas. 

Abriu  os  olhos  em  cautelosos  vagares  e
reconheceu  o  televisor  Blaupunkt  suspenso  à  sua
frente na parede azulejada da já familiar enfermaria
da clínica psiquiátrica. Olhou em redor. Aos pés da
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cama, em cada um dos lados, o pai e o irmão. Sentada
à cabeceira e acariciando-lhe delicadamente a farta
cabeleira de azeviche, a mãe:

–  Tonieta,  nhá fídja; descansá,  cretcheu. Bô hád
fcá drét, nhá mor2 – disse-lhe com devotada ternura.

2 «Antonieta, minha ficlha; descansa, querida. Vais ficcar bem, meu amor.»
(Do crioulo cabo-verdiano)
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Galinhada

Pseudônimo: Clarice Lux
Henriettoe Effeenberger

Bragança Paulista, SP

No  fogão  de  campanha,  um  grande  caldeirão
ferve litros de água. 

O  fogo  alto  é  alimentado  por  uma  mistura  de
gravetos, carvão e poucas toras de lenha verde, que
esfumaçam a noite fria, sem estrelas.

Penduradas, de cabeça para baixo, duas galinhas
destroncadas ainda estrebucham, embora seus olhos
já estejam embaçados pela morte. 

Do prego ao caldeirão fervente, basta um passo.
O mestre-cuca não usa toque blanche, apenas um

lenço,  amarrado  à  moda  dos  piratas,  que  tenta
segurar  os  finos  revoltados,  teimosos  por  encontrar
um espacinho e  cair  sobre  os  olhos  do cozinheiro,
que os afasta com os mesmos dedos que apertaram o
pescoço dos frangos há poucos minutos.

Há também, na cozinha improvisada, uma bacia
de arroz, cebolas a serem descascadas, duas cabeças
de alho, alguns tomates e um maço de ervas colhidas
ao acaso, além de uma grande faca pontiaguda.
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… 

As  pequenas  luzes  que  circundam  o  espelho
denunciam  as  primeiras  rugas  mais  profundas  ao
redor  dos  olhos,  as  quais  a  atriz  se  esforça  em
esconder sob uma grossa camada de maquiagem.

Atribui  à  fumaça  que  vem  da  cozinha  a
vermelhidão de seus olhos, que ressalta ainda mais o
verde-claro das íris. Esquece-se das noites insones e
do baseado cotidiano.

Levanta a alça do sutiã, com a expectativa de que
levante também os seios e os torne mais atrativos.

No colo, espalha o creme hidratante, assim como
nos braços e nos ombros.

Lamenta não ter alguém para espalhar o creme
também nas  costas,  até  se  lembrar  de  que  estarão
cobertas  pela  musselina  transparente  e  colada  ao
corpo, que, de longe, passará a impressão de nudez.

Sente-se  tentada  a  não  usar  nenhuma  roupa
íntima por baixo da musselina, nem calcinha, muito
menos  o  sutiã,  que  a  aperta  e  que  revela  as
gordurinhas extras. 

Quee diria o público quando as luzes coloridas a
atingissem e pudesse vê-la inteira através do tecido?

Corou.  Encalorou-se.  Despiu-se.  Abandonou  o
espelho da penteadeira e olhou-se de corpo inteiro.
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… 

O ruído do amolar da faca na pedra, que também
serve de apoio à bacia usada como pia, indica que os
trabalhos  na  cozinha  estão,  literalmente,  a  pleno
vapor. 

Vapor  que  também  se  condensa  na  testa  do
cozinheiro e sobe na forma de fumaça até o camarim
da diva decadente, desfazendo-se contra o teto baixo
da lona desbotada, que, tal como a mulher, já viveu
dias de glória.

Os frangos agora já estão boiando no caldeirão. A
fumaça com cheiro de penas e de morte penetra nos
narizes, aguçando o apetite das feras: um leão magro
e desdentado, uma onça-parda, idosa e encardida, os
quais, com seus urros, provocam o chimpanzé, cujos
guinchos  unem-se  aos  latidos  dos  poodles e  aos
relinchos dos dois cavalos brancos, os mesmos que à
noite trotam no picadeiro com penachos coloridos e
durante o dia servem de montaria ao dono do circo e
ao seu imediato.

… 

Sem parar  de  picar  vigorosamente  a  cebola,  as
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ervas, o tomate e amassar o alho com o cabo da faca,
o cozinheiro coloca dois  dedos na boca e solta um
longo assobio.

É a senha para que os animais se calem e o anão
chegue, ofegante, para começar a arrancar as penas
das  galinhas,  depois  que  a  água  do  caldeirão  é
dispensada  em  uma  valeta,  providencialmente
formada pela forte chuva do dia anterior.

O anão cantarola o refrão: “A galinha pintadinha
e o galo carijó.  A galinha usa saia e o galo paletó”,
enquanto  depena  e  brinca  com  a  galinha  morta,
balançando o pescoço e fazendo com que os pés da
ave dancem sobre a tábua…

Vez  por  outra  o  cozinheiro  lança  ao  anão  um
olhar reprovador, mas não diz palavra. Por sua vez, o
anão finnge que não percebe e continua a cantar, até
que uma penugem entre em sua boca e provoque um
acesso de tosse.

Com cara de “bem feito!”, o cozinheiro continua
picando  cebolas,  mal  se  importando  com  o  anão,
agora quase tão roxo quanto os pés da galinha.

… 

Todas as luzes já se acenderam. A bilheteira, com
ar cansado, confere a finla formada por meia dúzia de
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gatos pingados. Algumas crianças, mal vestidas e de
chinelos, circundam a lona, esperando o momento de
distração dos zeladores para conseguirem passar por
baixo dela.

O homem do realejo, assim como seu periquito,
aguardam  a  ansiedade  de  alguma  mocinha
sonhadora.

O  nada  respeitável  público  acomoda-se  nas
arquibancadas,  come  pipoca,  masca  chicletes,
enquanto  as  últimas  caixas  do mágico estão  sendo
colocadas no picadeiro.

… 

Acendem-se  as  luzes  do  palco.  A  bandinha,
composta por um trombone, dois trompetes e duas
caixas,  toca  um  dobrado,  puxada  pelos  metais,
enquanto  homens  enfastiados,  vestidos  como
soldadinhos  de  chumbo,  marcham  ao  redor  do
picadeiro, sendo seguidos pelo mágico e sua cartola,
pelo domador e seus leões encoleirados, por Tarzan e
seus  micos  e,  por  último,  a  adestradora  e  seus
poodles,  além, é claro, de dois palhaços tristes, com
suas  risadas  pintadas  nos  rostos,  que  finngem  não
achar seus lugares na finla.

A  plateia  assiste  ao  desfinle  sem  aplaudir  nem
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sorrir.  Não  se  manifesta  nem  mesmo  quando  a
pomba escapa da casaca do mágico e voa em direção
ao saquinho de pipoca da criança magra da primeira
finla.

Não  aplaude  o  domador  e  seus  leões  infelizes,
nem o Tarzan que voa nos trapézios, como se fossem
cipós, acompanhado pelos macacos de chapeuzinhos
vermelhos e azuis.

Os  poodles entram saltitando, atrás de uma bola
grande e colorida, e a adestradora, com um apito e
alguns petiscos,  os convence a saltar por bambolês
tão gastos quanto a musselina da roupa que encobre
seu corpo sem atrativos.

Há  muito  não  ouve  um  ficu-ficu do  público.
Respirou aliviada por ter recobrado o senso crítico a
tempo de vestir  o  collant cor da pele por baixo da
roupa de trabalho. 

… 

Os  pedaços  de  galinha  já  estão  fritando  no
caldeirão,  absorvendo os  temperos  e lentamente  se
bronzeando no fogo baixo. 

Em uma lata fincaram as tripas e os pés, que irão
para  os  cachorros.  As  cabeças  serão  misturadas  à
carne  destinada  aos  leões,  e  as  penas,  depois  de
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lavadas e deixadas ao sol de muitos dias,  encherão
travesseiros e almofadas.

O cozinheiro agora joga no caldeirão o arroz que
aguardava  na  bacia  e,  depois  de  uma  mexida
vigorosa, com um cabo de vassoura que faz a vez de
uma  colher  de  pau,  despeja  o  restante  da  água
fervente sobre o arroz e os frangos, extraindo dali o
chiado  da  água  sobre  o  óleo  quente  e  mais  uma
nuvem de vapor temperado.

Pronto.  Basta  esperar  a  água  secar  e  a  função
terminar.

Tira o lenço da cabeça e com ele seca o suor do
rosto.  Ajeita  a  tampa  do  caldeirão,  para  que  finque
apenas semiaberto, e senta-se, observando a fumaça,
com o ouvido atento aos movimentos do picadeiro.

O dono do circo, de fraque e cartola, anuncia que
esta foi  a  última sessão na cidade,  não arrancando
um único “ah” do público.

Os poodles voltam para suas gaiolas, os leões para
suas  jaulas,  assim  como  os  micos,  agora  sem  os
chapeuzinhos.

O elenco se reúne ao redor da panela, novamente
em  finla,  agora  com  os  pratos  nas  mãos.  Não  há
palhaços, não há mágicos, não há adestradores. Não
há conversas sobre o espetáculo,  não há risos nem
sorrisos.
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Há tristeza e cansaço. Há a frustração de quem
viveu muito e não chegou a lugar nenhum.

 Há um circo para ser desmontado e uma nova
cidadezinha  a  ser  visitada.  Mas  primeiramente  há
uma galinhada a ser degustada com apetite.

E rápido. 
Antes  que  alguém  dê  queixa  do  furto  dos

galináceos…
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Nota de rodapé
uma fantasia acadêmica em cinco partes 

Pseudônimo: Baraúna
Sergio Ricardo Laurito Gagliardi

São Paulo, SP

Primeira parte

Trabalho  de  campo  da  faculdade  de  Ciências
Sociais.  Daniel entrevista o Ruivo, morador de rua.
As  respostas  surpreendem,  é  uma  pessoa  muito
articulada  e  cheia  de  referências  históricas  e
bibliográfincas.  O  estudante  se  espanta,  tem
difinculdade em acompanhar o raciocínio, tamanha a
versatilidade do entrevistado.

Pouco depois ele está com os colegas que também
fazem a atividade na rua, contando sobre a incrível
conversa  que  acabou  de  ter.  Ninguém  acredita,
Daniel  está  exagerando  só  porque  encontrou  um
sujeito um pouco mais sabido.

Mas não é nada disso, Ruivo é um gênio. Daniel o
procura  novamente,  tenta  levar  os  colegas  ao  seu
encontro, mas já não há ninguém.

Durante a apresentação do trabalho na aula, ele
compartilha  sua  surpresa  e  admiração  com  o

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 155



entrevistado,  mas  todos,  inclusive  o  professor,
duvidam de sua história.

Nota zero. O professor tem certeza que ele forjou
a entrevista a partir de textos acadêmicos.

Revoltado  o  estudante  volta  à  praça  onde
encontra Ruivo sentado no mesmo local. Um sujeito
paciente  que  não  reluta  em  responder  novas
perguntas,  desta  vez  devidamente  gravadas.  Ele
discorre  com  desenvoltura  sobre  física,  economia,
política e finlosofina. Daniel se encanta novamente, mas
sabe  que  precisa  de  algo  muito  convincente  para
desfazer  o  mal  entendido  com  seu  professor.
Interrompe  a  entrevista  subitamente  e  convida  o
homem para acompanhá-lo na semana seguinte. Uma
gravação  não  será  sufinciente.  O  certo  é  levá-lo
pessoalmente para a sala de aula.

Ruivo reluta. É apenas um mendigo sem teto, sujo
e  mal  cheiroso,  não  vai  se  sentir  à  vontade  na
faculdade.

Mas Daniel insiste, e, por finm, ele aceita, com uma
condição.  Para  acompanhá-lo  vai  precisar  de  um
banho e de um paletó.

– Pode ser emprestado mesmo.
O estudante percebe que de banho tomado e com

uma  roupa  social  seu  objetivo  não  será  atingido.
Ninguém vai acreditar que se trata de um morador de

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 156



rua.
O mendigo é irredutível. Pode ir sim, mas tem sua

dignidade. Pra fincar na rua pedindo esmolas ele está à
vontade com seus trapos e casacos velhos, mas pra ir
à  universidade  precisa  se  apresentar  de  forma
condizente. 

Daniel tenta argumentar, mas é em vão. Resolve
contornar a exigência com fotos que começa a tirar
naquele momento mesmo. Elas vão provar a origem
miserável do entrevistado.

 

Segunda parte

Agora  o  Ruivo  veste  roupa  social,  gravata  e
sapatos  de  brechó,  em  meio  a  um  grupo  de
moradores de rua que se protege do frio de rachar ao
redor de uma fogueira na sarjeta. Eles compartilham
uma garrafa de licor de catuaba enquanto discutem
calorosamente. Um sujeito mais velho, enrolado em
muitas camadas de mantas e casacos rasgados, expõe
sua  visão  dialética  da  contradição  do  sistema  ao
acolher  um mendigo  em sala  de  aula,  confrontado
pelo  rapaz  barbudo  ao  lado  que  aponta  a
desconstrução do papel social do morador de rua a
partir da visão marxista de luta de classes.
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Entre  eles  um homem com roupas  muito  sujas,
camiseta rasgada e descalço está encolhido batendo
os dentes. Impaciente ele interrompe o colóquio ao
redor do fogo para  abordar uma questão  prática  e
urgente: Ele está com frio, fedendo e faminto.

À sua frente ele admira o companheiro que veste
um terno risca de giz,  ainda que uns dois números
menores que o manequim, com o cabelo aparado e
penteado, cheirando à lavanda e patchouli. 

Não  se  trata  de  uma  crítica  ao  companheiro.
Muito pelo contrário.

– É inveja mesmo. Como a gente faz pra surfar
nessa onda?

 

Terceira parte

De  manhã,  Ruivo  dorme  encolhido  sob  uma
marquise  quando  é  acordado  por  Daniel,  que  o
sacode acompanhado por outros dois rapazes.

– Esse aqui é o cara que eu falei.  Me valeu um
dez!

Os  amigos  querem alugar  o  Ruivo.  Um precisa
dele para um trabalho na faculdade de engenharia,
outro  quer  que  ele  faça  um vídeo  para  Economia.
Ruivo  esfrega  os  olhos  desconfinado  e  pensativo.
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Engenharia não é seu forte, mas talvez possa arrumar
alguém. Um vídeo? Tem um cara bem apessoado que
ele conhece, sabe tudo de economia.

 – Se arrumar uma camisa bacana e um corte de
cabelo, finca nos trinques.

Quearta parte

Ruivo  anota  num  caderninho  velho  as
especialidades de cada um dos moradores de rua que
se enfinleiram à sua frente. Física Queântica Aplicada à
Nanotecnologia,  Antropologia  das  Populações  da
Micronésia, Literatura Ucraniana Comparada.

É interrompido pelo celular que toca despertando
o interesse de todos.

Os companheiros aguardam em silêncio enquanto
Ruivo  concorda  com pequenos  gestos  de  cabeça  e
murmúrios. Coloca a mão sobre o fone e olha para o
grupo como quem procura alguém. 

– História do futebol?
Alguns segundos de silêncio até que um sujeito

franzino, com um par de óculos faltando uma haste,
abre  espaço  no  bolo  de  pessoas  que  se  formou ao
redor do telefone.

– Eu.
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Ruivo avalia o candidato silenciosamente e segue
ao telefone.

– Tem sim. Pra que dia?
Aguarda a resposta e retruca.
– Calça 42, camisa 12 e sapato 40. Anotou?
Ruivo  ainda  ouve  qualquer  coisa  enquanto  o

grupo se afasta deixando o candidato só, ao lado de
uns  sacos  de  lixo  espalhados  pela  calçada.  Ele
posiciona o celular e tira três fotografinas em ângulos
diversos.

Encaminha as fotos ao mesmo tempo que passa as
informações pro sujeito dos óculos quebrados.

–  Próxima  terça,  às  14h30  na  portaria  dois  da
Faculdade de Educação Física. Chega meia hora antes
pra trocar de roupa.

– Mas eu calço 38.
– 40 é o meu número. O sapato é a comissão.

Queinta parte

Na mesa da cantina da faculdade, Daniel mostra
algumas fotos no celular para um colega.

– Esse cara aqui, ó. Bem lascado.
O colega passa o dedo sobre o celular, mudando

as imagens com um crescente sorriso de satisfação.
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– Meu  irmão,  esse  tá  na  pior  mesmo.  Garante
pelo menos um nove.

Agradece  aliviado  enquanto  entrega  algumas
notas que tira da carteira.

– O resto eu pago na terça. Se ele for bom.
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A face santa

Pseudônimo: DON
Mauro Antônio Madeira Russo

Taubaté, SP

Não ouvi o capuchinho chegar até o leito onde eu
descansava. Estava ainda muito cansado. Eu estivera
o  dia  inteiro  diante  de  uma  parede  em branco  na
Capela, esperando chegar uma inspiração. Mas nada,
minha mente parecia vazia. De qualquer maneira o
capuchinho, que fazia às vezes o papel de secretário
do Papa, usava chinelas de tecido, não faria barulho
mesmo.

– Mestre! – chamou o capuchinho – O Papa quer
lhe falar.

Abri  os olhos lentamente.  Mas não surpreso.  Já
estava  acostumado  com  estes  horários
desencontrados  dele,  o  Papa.  Acho  que  ele  não
dormia  nunca,  só  cochilava.  Parecia  adorar  me
acordar de madrugada para conversar. Sou um pintor
e escultor,  e  através  de  algumas indicações  o Papa
mandou me chamar. Depois de uma longa conversa e
alguma  coisa  parecida  com  um  interrogatório  ele
falou  em  valores.  Valores  muito  bons.  Então  me
contratou para pintar uma parede da capela.  Eu já

10º Prêmio Escriba de Contos 2019 | 162



estava lá uma semana. E desde que eu colocara o pé
dentro deste local parece que minha mente parou de
trabalhar, toda a criatividade que sempre me exultei
de  ter  sumiu!  Fui  quase  me  arrastando  atrás  do
capuchinho até a sala exuberante do Papa.

– E então – falou o Papa com uma voz trovejante
– iniciou o trabalho?

–  Não,  senhor.  –  respondi  depois  de  ter  me
curvado – Ainda estou estudando as perspectivas.

– Nossa! – exclamou o Papa, abrindo os braços –
Suas  perspectivas  devem  ser  soberbas,  todo  este
tempo e ainda está nelas?

– Perdão, Eminência, mas devido à grandiosidade
do trabalho preciso planejar  com muito  cuidado.  –
temi que ele descobrisse que eu estava mentindo.

– Não tem nada para mostrar? – ele insistiu – Um
esboço? Uma ideia?

– Me dê dois  dias  Santo Padre,  e  então haverá
algo a ver.

Com um aceno ele me dispensou. Queando aceitei
o encargo de pintar a imagem que o Papa tinha em
mente,  nunca  pensei  que  me  encontraria  neste
labirinto, perdido! O Papa queria a imagem de Deus.
De  Deus!  Eu  não  consegui  de  maneira  nenhuma
encontrar em minha mente uma imagem que pudesse
mostrar a grandiosidade de Deus.  Quee face teria o
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Criador de todas as coisas? Estou há dias e dias em
frente  a  esta  parede  branca,  mas  não  me atrevo  a
iniciar o trabalho! Isto nunca me aconteceu antes. Já
pintei  anjos,  Duques,  Condes  e  Barões.  Mas pintar
Deus! Retratar Deus! Como?

O  dia  está  acordando,  mandando  a  noite  para
algum  outro  lugar.  Em  cima  de  uma  tosca  mesa
estavam  os  meus  materiais  de  pintura,  ainda
imaculadamente limpos. Sentei-me diante da parede
e  rezei  fervorosamente  para  que  viesse  uma
inspiração. Quee Deus me desse o alento de imaginar
seu  semblante.  Mas  talvez  a  oração  não  tenha
chegado  ao  seu  destino,  não  veio  nenhuma
inspiração. Nem normal nem divina!

Mas então me veio uma ideia. Naturalmente Deus
estaria no céu, pois é o lugar dele primordialmente.
Dentro  desta  ideia  que  me  pareceu  genial  no
momento,  comecei  imediatamente  a  misturar  as
tintas até conseguir um tom correto de azul celestial.
Freneticamente  passei  a  pintar  o  branco da parede
com  aquela  cor  que  foi  o  resultado  de  minhas
misturas. Inesperadamente aconteceu algo que nunca
havia acontecido antes, o Papa veio fazer uma visita!
Queando  vi  que  em  seu  rosto  uma  expressão  de
grande alegria se formou ao ver que havia algo para
ver na parede, tive um alívio.
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–  Ótimo!  Maravilhoso!  –  o  Papa  exclamou
batendo palmas.

Mas antes que eu pudesse tecer qualquer tipo de
comentário  ele  virou  as  costas  e  saiu.  Então  dei
alguns passos para trás e finquei observando a parede
toda azul-celeste. Nada vi de maravilhoso. Mas se o
Papa  viu,  melhor!  Então  tive  mais  uma ideia  para
continuar embromando, que Deus me perdoe. Se ele
estava  no  céu,  sem  dúvidas  estaria  cercado  de
nuvens, afinnal é o que sempre vemos. Nuvens no céu!
Mais  uma  vez  misturei  as  tintas  e  passei  a  pintar
nuvens alvas, com uma transparência natural.

Durante cinquenta longos dias,  e às vezes até a
noite,  eu  fabriquei  naquela  parede  azul-celeste
nuvens etéreas tão perfeitas que por algum momento
alguém poderia jurar que estava olhando para o céu!
Até que num determinado momento o trabalho com
as nuvens chegara ao máximo possível.  Passei dois
dias olhando finxamente para o céu e as nuvens. Os
capuchinhos  sempre  me  traziam  refeições  e  água
fresca.  Nunca  vinho,  ordens  do  chefe.  Talvez  ele
tivesse  medo que  eu me embriagasse  e  perdesse  o
sentido da criatividade. Aposto que seria o contrário!

E  nesta  vertente  de  enganação,  resolvi  ganhar
mais  tempo.  Deus,  naturalmente  no  céu,  onde
segundo a tradição era sua morada, estaria cercado
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de Anjos. É, isto mesmo, vários, muitos, me dariam
um tempo maior para aguardar a grande inspiração
que eu esperava. Saber retratar o rosto de Deus!

Minhas tintas ganharam tons, cores, textura. Logo
iniciei a esboçar as finguras dos Anjos na parede. De
todos os tipos e tamanhos. Fiz um esboço com toda a
perfeição possível e demora é claro.

E  havia  morenos  e  louros.  As  vestimentas  dos
Anjos  eram  as  mais  variadas  possíveis.  Alguns
vestiam  uma  espécie  de  armadura,  tal  como  os
antigos centuriões romanos, portavam espadas como
se  estivem  mandando  uma  mensagem.  Eram
guerreiros!  Prontos  para  defender  o  Bem  do  Mal.
Outros de roupões diáfanos,  com cordões dourados
em suas  cinturas.  E alguns estavam de tanga,  com
seus  belíssimos  e  perfeitos  físicos.  Todos,  sem
exceção,  com  suas  asas,  brancas  e  soberbas.  Eram
finguras realmente divinas! O capuchinho secretário, à
medida que os anjos iam tomando forma, começara a
vir  mais  seguidamente.  E  nos  últimos  meses
praticamente todos os dias. Ficava lá, horas e horas
observando, e certa vez caiu de joelhos rezando. Seis
meses haviam se passado, este era o tempo que os
Anjos me deram.

Queando finnalmente achei que tinha feito tudo que
podia  em termos  de  acabamento  nas  imagens  dos
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Anjos, que confesso sem pudor que fincaram soberbas,
recebi a segunda visita do Papa. Ele estendeu a mão,
como sempre,  para que eu roçasse meus lábios em
sua pedra vermelha do anel, fez um gesto para que eu
levantasse e então deu alguns passos para trás e fincou
observando  o  painel  na  parede.  Depois  olhou
profundamente  em  meus  olhos,  como  se  estive
tentando ler minha alma.

– Mestre!  –  ele  iniciou a  fala  vagarosamente  –
Seu talento não tem igual! Minha pele arrepiou-se ao
ver seus Anjos.

– Obrigado, Eminência.
– Notei que todos olham para a mesma direção! –

falou o Papa – É para Deus?
– Bem, Eminência, isto é ainda um estudo de uma

perspectiva.  – respondi sem realmente saber o que
deveria dizer.

– Ah! – o Papa exclamou com um sorriso no rosto
– Sua eterna perspectiva, mas já começo a achar que
ela  é  genial.  E  quando  teremos  Deus  nesta  obra
grandiosa? Já sei! Queando sua perspectiva o colocar
na  obra!  Hoje  vou  dormir  tranquilo,  pois  tenho  a
certeza que coloquei o homem certo no local certo e
no trabalho certo. Deus o abençoe.

Ele  saiu,  e  logo  me  joguei  no  chão.  Fechei  os
olhos e agradeci ao Criador. Nos dias subsequentes,
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fui levando o tempo acrescentando coisas triviais às
finguras  dos  Anjos.  Nada  importante!  Apenas
detalhes, que se não fossem colocados nunca fariam
diferença.  O  tempo  que  eu  precisava  para  ter  a
percepção da face de Deus! Finalmente chegou um
momento em que não havia mais nada a colocar nos
Anjos.  Fiquei  imaginando  todas  as  formas  de
inventar mais uma jogada de “ganha tempo”. Então
resolvi,  ia  iniciar  a  criar  o  Criador.  Bela  frase  de
efeito. Mas não havia necessidade de iniciar pela face.
Eu esboçaria o corpo, fácil e sem problemas.

Levei  o dobro do tempo que  normalmente  levo
para esboçar qualquer fingura.  Na verdade, nem um
corpo,  apenas  vestes  esvoaçantes,  abundantes  e
recheadas  de  ondas  e  pregas.  Estendi  o  braço  da
fingura esboçada na mesma direção em que os anjos
olhavam,  dando  uma  continuidade  a  perspectiva
inicial. O Papa teria adorado me ouvir falar mais uma
vez  em  perspectiva.  Resolvi  fechar  levemente  os
dedos da fingura e, nem sei por que, deixar o indicador
como  se  estivesse  apontando  para  alguma  coisa
naquela direção do olhar dos Anjos. Foram longas as
semanas  em  que  finquei  trabalhando  nas  vestes  da
fingura,  num  grandioso  cinto  celestial  e  mangas
bufantes.  Fiz com que as cores das vestes tivessem
um brilho especial, até mesmo celestial.
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Finalmente o corpo que eu pretendia dar a Deus
fincou  concluído.  Naquele  céu  azul,  com  as  nuvens
diáfanas,  cercado  de  belíssimos  Anjos,  aquelas
vestimentas  que  cobriam  um  pretenso  corpo
pareciam  realmente  vestir  uma  magnifincência.  E
agora?  E  a  face  divina?  Como  mostrar  algo  que
ninguém tem conhecimento  real?  Como demostrar
uma grandeza infinnita e poder d’Ele em uma simples
pintura?  Eu  preciso  de  um  modelo,  mas  onde
encontrar tal coisa?

Foram vários dias de meditação. Não sabia mais
que  espécie  de  enrolação  poderia  criar.  Estava  até
para  a  embromação  com  difinculdade,  confesso.  A
fingura  sem  cabeça,  agora  como  uma  pintura
praticamente  terminada,  estava  estranha.
Observando  a  fingura  descabeçada,  comecei  a
vislumbrar algo. Meu coração bateu loucamente!

O  Criador  sem  cabeça  estava  apontando  para
algum lugar, e os Anjos também tinham sua atenção
para  este  mesmo  ponto.  Era  o  canto  inferior  da
parede, em que havia somente nuvens. Isso! Era um
momento  de  criação  celestial,  uma  ocasião  solene,
magnífinca até!  Por isso a reunião de Anjos.  E qual
seria  o  momento  mais  importante  da  vontade  do
Criador? O homem! Adão!

Com sofreguidão iniciei imediatamente o esboçar
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da criação  maior.  Coloquei-o  por  cima das  nuvens
que já estavam lá e concebi o físico mais perfeito que
pude  criar.  Lembrei-me  dos  físicos  perfeitos  dos
gladiadores  da  Roma  de  antigamente.  No  esboço
também ergui a mão de Adão em direção à mão de
Deus,  com o indicador também apontando,  fincaram
um dedo do outro a pouca distância. Papa apareceu, e
fincou olhando a pintura.

–  Inacreditável,  Mestre!  –  abriu  a  boca  num
sorriso e depois gargalhou – Magnífinco!

Respirei  levemente  em cima  do  seu  anel  e  me
ergui por conta própria. Eu sabia que o que estava
naquela  parede  tinha  uma  força  impetuosa.  Eu
mesmo sentia. Fiquei mais surpreso ainda quando vi
o  Papa  fazer  o  sinal  da  cruz  diante  do  painel  na
parede.  Era  realmente  um  comportamento
inesperado.  Depois  de  algum  tempo  virou-se  para
mim e pegou-me com força no braço direito.

– Mestre – falou cautelosamente, pausadamente –
está  na  hora,  mais  que  na  hora  de  completar  esta
obra-prima!  O  rosto  do  nosso  Criador,  o  rosto  de
Deus.  Queando  eu  vier  novamente  aqui,  quero  ver,
finnalmente,  o  rosto  que  você  vai  criar  para  Deus!
Bispos do mundo inteiro vão nos fazer uma visita.
Queero esta maravilha completa.

E  sem  nenhum  outro  comentário,  saiu.  Minha
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situação agora era de emergência! Olhei para o teto
da Capela e orei em voz alta,  na verdade gritando,
“DEUS, FAÇA COM QUE EU VEJA DEUS!” Há muito
que eu já havia perdido a noção do tempo que estava
naquele  lugar,  confinnado,  como  um  prisioneiro.
Queando havia acabado de pintar os Anjos parei de
cuidar do tempo.  Um, dois  ou três anos,  não tinha
mais  ideia.  De  vez  em  quando  os  capuchinhos
traziam  roupas  limpas  e  levavam  as  minhas
salpicadas de tintas. A alimentação com o tempo foi
fincando cada vez melhor, mais sofinsticadas, acho até
que  era  o  que  o  Papa  resolvia  não  comer.  Nobres
demais. 

Minhas necessidades finsiológicas eram levadas em
grandes potes que eram trocados todos os dias. Uma
vez por mês uma grande tina de água era trazida para
que eu tomasse banho. A água era agradavelmente
morna.  Mas  isso,  embora  fosse  um  conforto  até
melhor do que lá fora, nas ruas, eu já estava fincando
cansado  de  tudo  isto.  Tinha  que  terminar  logo  o
trabalho, receber o que havia combinado com o Papa
e  ir  para  fora  desta  prisão.  Mas  para  que  isto
acontecesse  eu  precisava  da  face  de  Deus!  Da
expressão de Deus!

Eu  estava  neste  devaneio  quando  um  dos
capuchinhos me trouxe uma das refeições. Mas notei
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que havia um recipiente diferente em sua mão, uma
cânfora.

–  Mestre  –  disse  ele  –  foi  autorizado  que  lhe
trouxesse vinho.

Deixou tudo em cima da mesa e saiu. Aproximei-
me lentamente, hipnotizado pela cânfora. Peguei-a e
a  levei  próximo  de  minhas  narinas.  Aquele
maravilhoso aroma do vinho entrou em meu corpo
como um bálsamo em feridas doloridas. Quease, por
um momento, esqueci-me de todos os dissabores que
estava passando. Despejei o líquido avermelhado na
cumbuca  para  bebê-lo,  não  rapidamente,  mas  gole
por gole, gota por gota. Queando levei a cumbuca à
direção de meu rosto, eu vi!

Então eu vi! Meus olhos se arregalaram tanto que
senti  dor.  Lá  estava  a  minha  imagem  refloetida  no
líquido escuro. Meus cabelos grandes e meio brancos,
minha enorme barba escondendo a  maior  parte  do
meu rosto. Compreendi imediatamente. Ali estava a
face de Deus que eu tanto desejava. A face santa…
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Homem magrino

Marcelo Ribeiro de Souza
Rio de Janeiro, RJ

Sujeitos  esses  que  entram  e  saem,  a  vir  de
ninguém viu, parecem brotar e desbrotar Moreno vez
e  outra,  mas  são  poucos  os  que  finncam  e  não
arredam. Caso de moço muito esmilinguido, parecido
mais personifincação de vazio que gente carne e osso:
osso muito mais que carne. Tanto que só para notá-lo
foi  mais  de  um mês.  Queem viu primeiro  foi  Dona
Juraci Jurada, que achou ser cristo em pele e rezou
mãos juntas a cair lágrimas de olhedutos. Imbuída de
compaixão,  saiu  rua  afeita  dum  prato  de  comida,
servido  moço,  muito  chorada  e  comovida  a  fazer
salvação de salvador. Era, por descrição, muito assim
parecido  cristo:  cabelos  compridos,  barba  em bom
tamanho  e  de  magreza  esquelética  a  traduzir
sofrimento de cruz. Magreza era muita que difícil lhe
ver pele;  duma tanta ossadura que era parecido de
quebrar  a  qualquer  tempo,  batido  certa  força  que
viesse  muito  encontro  a  corpo  seu.  Magrino  fincou
assim conhecido de todos, que lhe davam de comer
às tripas coração, numa carniceria de jamais ver peso
algum  entrado  a  lhe  dar  aparência  nova.  Assim,
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comia e parecia  nem havê-lo  feito,  como jogassem
dentro  saco  furado  um  turbilhão  de  alimentícios
fadados  escaparem  fora.  Nunca  ninguém  pensou
doença  ou  mal  que  lhe  tomasse  por  dentro  o  que
comia. Seria de crer, depois de tempo, homem muito
amaldiçoado  de  deus,  não  fosse  estar  sempre  de
persignação finel em igreja de Padre Pedro, coisa que
lhe dava ar penitente e bons ouvidos de todos. Orar
por horas, que ora deus lhe dá, ora a deus dará, dizia
o Padre, em reza forte pra que Homem Magrino não
caísse desfalecido em tanta magridão.

Crianços de Moreno todos riam de moço que mal
sustinha  pé  de  vareta,  dois  galhetos  pareciam,  a
finncar chão pontos na areia, que eram pegadas suas
de  lugar  a  outro,  confundidas  de  passarinhos.
Passava um e hora empurrava, ver Magrino deslizar
entremeado de si a não cair de leve chão por vento
empurrá-lo volta a mesmo lugar, muito parecido joão
bobo,  que  finca  lá  e  cá  pendulando,  sem  decidir
vertência. Menininho Gente era só capturar magreza
de  Magrino  em  máquina  de  aprisionar  gente  em
disfarçamento,  que  geringonça  talvez  aprisionasse
também ossadura  de  homem e  cuspisse  fora  coisa
mais robusta, parecido homem de verdade, que mais
aquilo estava pra nada que coisa alguma. Dito Feito,
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visto ser assim de tão pequena envergadura, declarou
ter nele erro de natureza, pois como podia pôr fora
tudo  dentro  lhe  enfinassem?  Só  podia  estar
lombrigado  interior  ou  dado  de  muito  desprezo
comida que lhe dessem, a chamá-lo ingratidão. Tudo
se apercebia que cidade estava pôr recursos demais
dentro barriga Magrino, que mandava fora em tempo
curto;  decidiram,  então,  finnar  abastecimento.
Magrino foi dando cada vez mais magro que de pena
muita gente fincou olhar definnhamento. Homem, por
contrário que fosse, chorava quase nada ou parecia
nem dar falta alimento. Perguntado, era dito costume
fincar  dias  e  dias  sem  coisa  que  lhe  arrematasse
apetite. Fato que comia sem fome pra manter-se vivo
porque gente lhe dava perdão e pão. Paulino Padeiro,
de  muito  coração  molenga,  quebrado  voto  não
alimentício,  imbuído  veio  todo  carregado  de  pão
fresquinho  e  café.  Homenzino  fez  um  aceno
dispensado,  dizer  que  destino  seu  talvez  fosse
expurgar  coisa  de  dentro,  que  talvez  fosse  castigo
deus  estar  ali  e  por  isso  lhe  punha  fora  tudo  que
entrasse. Daí pra frente, homem Magrino dedicou-se
alma pura  definnhamento.  Recostou  banco  recusado
qualquer  coiso  que  lhe  sustivesse  pé,  a  meter  fora
carregado de ignoranças, como tristecido de deus tê-
lo feito escolhido a castigo ou vingança. Padre Pedro
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estarrefecido  deu  consolá-lo  inutilidades,  pois  que
nem ouvia  nem bramia,  nem gemia  nem via,  nem
queria:  era  natureza  toda  fraquediça  e  quem  lhe
finzera assim culpa toda divina. E, se fosse mesmo, à
negança de deus andariam todos em Moreno, que lhe
deram  de  comer  quando  fora  criado  sem  fundo
proposital,  pra  morrer  de  ossos  vivos.  Blasfema!  E
fincara ali, resoluto como dois e dois são quatro, crer
que nem trouxessem comboio cheio a empanturrar
bichos de maior porte aumentaria sequer um grama.
Metidos  dentro casa,  todos apiedavam moço.  Dona
Juraci  Jurada,  que  cria  ter  vindo  Moreno
reencarnação de cristo,  fez rezar  terço pra que pai
não  levasse  finlho  segundo  sacrifício.  Mas  nem
adiantou. Homem Magrino foi sendo cada vez mais
acoplado à paisagem, coiso parado de esquecimento,
dado ali  calado  e  inerte;  era  como daquelas  coisas
que  por  tanto  vermos  já  nem  se  dão  à  vista.  Foi
Menininho  Gente,  o  do  meio  olho,  tentativa  de
aprisionar vez mais Homem Magrino com máquina
de capturar gente, percebido que ali não estava mais
corpo, nem osso, nem nada. Homem Magrino sumira
dentro suas próprias vestimentas conservadas ainda
sua  forma,  avaziado  conteúdo,  sobrado,  baixo  si,
apenas  pó  cinzento,  que  vento  trataria  logo  de
arrastar prum lado e outro.
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Realização
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