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Prefácio
Com dois anos e meio de vida, o Entre Contos chega à sua
terceira antologia, reunindo dezoito dos melhores textos publicados em nossos desafios literários no ano de 2015.
A sistemática é conhecida: elege-se um determinado tema
sobre o qual os interessados em participar devem escrever,
sempre sujeitos a um limite de palavras pré-fixado. Em seguida, os participantes leem os contos enviados e escolhem os
vencedores, que são premiados com livros, destacando-se os
primeiros colocados, ainda, para publicação em nossas antologias, com o cuidado de não se repetir os autores.
A variedade de temas é o motor da criatividade. Compelidos a escrever sobre assuntos tão diversos, nossos autores
exercitam a versatilidade como em nenhum outro lugar. O resultado é a lapidação do próprio estilo e a descoberta de novas
afinidades. Com efeito, todo autor é também leitor e as impressões deixadas nos textos dos demais participantes auxiliam sobremaneira aqueles que desejam se aperfeiçoar ou conhecer novas formas de contar uma história.
Iniciamos a temporada com o desafio sobre “Pecados Capitais”, que contou com 48 participantes escrevendo sobre
fome, avareza, gula, luxúria e assim por diante. Passamos pelo
desafio “Multitemas”, em que diferentes temáticas e limites
foram sorteados entre os 39 inscritos. Veio em seguida o desafio sobre “Fobias”, com 30 participantes e uma dificuldade

a mais: a inserção obrigatória de um poema. Logo após, o desafio sobre “Ficção Científica” teve o recorde de inscrições da
temporada: 56 contos. No desafio sobre “Cotidiano” os participantes foram divididos em grupos e passaram por uma fase
eliminatória; dos 33 inscritos, somente 18 passaram à fase final, num dos certames mais emocionantes (e trabalhosos) entre todos os já ocorridos. Por fim, no desafio “Imagem”, os interessados escolheram o retrato de uma biblioteca em ruínas
– dentre várias fotos à disposição – para escrever um conto,
resultando em 38 inscritos.
Mais do que em qualquer site ou blog literário é no Entre
Contos que os escritores ajudam uns aos outros, privilegiando-se o talento, conferindo-se espaço e voz a quem não encontra oportunidades de divulgação por conta de um mercado
editorial restritivo, contaminado por interesses subliminares
e que nem sempre têm a ver com literatura.
É este o lugar em que os autores dependem apenas de si,
seja para aprender, seja para ensinar, traduzindo-se tal simbiose em um número expressivo de comentários fundamentados, um sistema que não encontra similares na internet.
Os contos que compõem esta antologia atestam o sucesso
de nossa empreitada.
Vale a pena conferir.
Brasília, março de 2016.
Gustavo Araujo
entrecontos.com
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“Escrever é uma luta contínua com a palavra. Um combate que tem algo de aliança secreta.”
Julio Cortázar

Fome Inerente
Pedro Luna

O DOUTOR TINHA A estranha mania de tentar adivinhar a
personalidade e a aparência dos pacientes apenas por seus
nomes. Dessa vez, imaginou para ‘’ Paolo’’ um sujeito magro, alto e desengonçado. Por isso arqueou as sobrancelhas
quando o tal entrou.
Jamais vira tão gordo.
Paolo não sentou na poltrona do consultório, pois ali
não cabia. Era a primeira vez que o doutor pedia que um
paciente sentasse no chão. E para ficar em pé de igualdade
e inspirar confiança, também o fez.
— Fale-me o que o atormenta – pediu o doutor.
— Me atormenta que os outros possam enxergar – respondeu, Paolo. A boca quase sumindo por entre as bochechas inchadas. – Seria melhor que todos fossem cegos. Pela
minha voz, não saberiam que sou tão gordo.
E nem pelo nome, pensou o doutor.
— Eu já tentei de tudo para parar de comer – Paolo continuou. – Mas sempre que vejo algo, a primeira coisa que
me vem à cabeça é que preciso comer.
O doutor franziu a testa, realmente intrigado.
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— Você poderia explicar melhor a sua condição?
— Claro. Vou dar um exemplo. Quando eu entrei no
consultório, reparei na bela poltrona que o senhor tem aqui.
E na mesma hora fiquei com vontade de comê-la.
— A poltrona?
— Sim. A própria. Mas é claro que eu não vou comer
uma poltrona. E esse é o meu fim, doutor. Como tudo que
vejo me desperta fome, mas não posso comer tudo o que
vejo, desconto na comida. E como a comida apenas substitui o que realmente quero comer, nunca me sinto satisfeito.
Percebe a armadilha em que prendi a mim mesmo? Morrerei de comer por querer comer de tudo. Na verdade, seria
melhor se eu fosse cego. Assim pararia de sentir fome por
tudo que vejo no mundo.
O doutor estava atônito, e se sentindo um pouco ridicularizado.
— Senhor, Paolo. Por acaso isso não é uma brincadeira
de mau gosto, não é?
O gorducho balançou a cabeça, negando.
— Não, doutor. Eu jamais brincaria com algo tão sério.
Para falar a verdade, quando o senhor abriu a porta, a sua
visão me despertou uma fome intensa. Estou aqui me segurando para não comer.
— Me comer?
— Não, doutor. Claro que não. Eu quero comê-lo, mas
não irei. Estou me segurando é para não descontar em alguma comida de verdade.
— Bom, senhor Paolo. Fico satisfeito em saber que não
sou a sua próxima refeição. No entanto, ainda estou intrigado com tudo isso. O senhor consegue passar quanto
tempo sem comer?
— Nem dez minutos.
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— Pois façamos o teste – o doutor bateu no próprio joelho, decidido. – Fiquemos aqui e vejamos quanto tempo o
senhor aguenta.
— Tem certeza doutor? Acho que não vai dar certo –
disse o gorducho, aparentando não estar muito feliz com
aquilo.
— Preciso entender a dimensão do seu problema. Insisto. Fiquemos parados e em silêncio. Concentre-se, Paolo,
e faça o melhor que puder.
E assim ficaram. Sentados no chão, um de frente para
o outro. E o que o doutor logo pôde notar foi que a abstinência de Paolo o levava a fazer estranhíssimas caretas e a
agitar nervosamente os dedos das mãos. Porém, apesar de
perceber que o paciente sofria, era notável que o mesmo seguia a risca o combinado. Mas por quanto tempo?
Quando o gorducho começou a ficar vermelho, somente três minutos e meio haviam se passado e o doutor já
estava prestes a encerrar aquela tortura. Mas o profissional
da mente se deteve quando viu a situação de Paolo mudar
de uma hora para outra como num passe de mágica. O
obeso homem que estava prestes a explodir de fome agora
tinha um semblante tranquilo e a sua cor voltava ao normal.
O doutor atestou completamente espantado que Paolo estava satisfeito.
Só que... satisfeito com o quê?
— Sente-se bem, senhor Paolo?
— Sm.
O doutor estranhou.
— Pode me dizer exatamente como se sente? – insistiu.
— Sito-me bm, dotor.
Havia algo estranho no modo como falava. Intrigado, o
doutor puxou assunto.
11

— O que está havendo com o modo como você fala?
— Nad.
— Nada? Era isso que você queria ter dito, não é? Nada.
— Foi o q eu dsse.
— Não, não foi, Senhor Paolo. O que o senhor disse foi
Nad. Não nada, mas sim Nad.
— Nad?
— Sim. Agora fale o correto. Nada.
— Nd.
— Mais uma letra sumiu, senhor Paolo. O que está havendo?
— N sei.
O doutor então ficou em silêncio a estudar o homem. E
quando o semblante de Paolo mudou para aquele que se
nota quando uma pessoa sente vergonha, ele matou a charada.
— O senhor está comendo as letras. Não é? – perguntou, com um ar triunfante.
Paolo esbugalhou os olhos. Foi sua confissão.
— Dsculpe Dtor. Stou T~o Evergonhado.
— Posso ver, mas sinceramente não sei como lhe ajudar. Você sente fome por tudo que vê e para tentar saciá-la
come até o que não vê. Você come letras, Paolo. Percebe
como isso é surreal?
— Gotosas, as ltras.
O doutor percebeu então que era um caso perdido. O
gordo homem parecia estar se deliciando verdadeiramente
com aquela estranha refeição. Decidiu então relaxar e matar uma curiosidade momentânea.
— Que gosto elas tem?
— D Fango, dtor.
O doutor sorriu. Que sujeito maluco. Já estava na hora
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de encerrar a consulta.
— Bom, senhor. Agradeço a vinda, mas sinto que não
psso ajud-lo.
O doutor levou a mão a boca com o susto.
— O q houv? – falou. – Por q?
E então ficou furioso quando viu que o gorducho sorria.
— Suas ltras dtor. Tm goto de piza.
E então pela primeira vez na vida o pacífico e racional
homem da saúde explodiu em fúria.
— Ora, dsgraçad. Pre de Cmer minas ltras.
— N~o
— Pre. Madito – gritou o doutor.
— No
— Pre – insistiu.
— N.
— Pr.
— ...
— P.
E então ficaram sem palavras.
Fim.

Bastidores
Fome Inerente nasceu com muita naturalidade. Ao saber do tema escolhido para o desafio, logo me vieram à cabeça duas situações: um homem comparecendo a uma consulta psiquiátrica, e um homem que come letras. O restante,
a conexão entre as cenas, os diálogos, fluíram naturalmente
na sessão de escrita, que deve ter durado uma hora. Foi o
caso de um conto escrito de um tiro só, sem aqueles conhecidos problemas que atormentam e atrasam os escritores, o
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que me deixou surpreso e feliz.
“Fome Inerente” foi destaque no Desafio “Pecados Capitais”.
Sobre o autor
Pedro Luna começou a escrever contos em algumas comunidades do Orkut, em 2011. Até aqui, venceu alguns desafios literários e marcou participação em antologias de
contos, sempre escrevendo com a mentalidade de buscar o
novo, surpreender o leitor, e de ser simples ao mesmo
tempo.
Trabalha com jornalismo e gosta de pescar, tocar bateria
e jogar videogames nos dias de folga.
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Rua das
Assombrações
Jefferson Reis

HAVIA AQUELA RUA NO final do bairro, próxima ao pasto íngreme que ficava pantanoso conforme o declínio. Era verão,
e a chuva deixara de cair somente nos fins de tarde para
abrir também os dias, aumentando o volume do pântano. A
água empoçava na Rua das Assombrações, onde o asfalto
era antigo e abandonado, e às vezes avançava até os quintais das casas, submergindo os mortos jardins.
Nós, crianças, fomos os primeiros a apelidar a rua
dessa forma, por causa das casas abandonadas e pelas
imensas criaturas chifrudas que afirmávamos ver andando
pelo brejo nas madrugadas. Com o tempo, os adultos também passaram a usar esses termos para se referir ao lugar.
Os mais jovens não vivenciaram o período em que a rua
ainda fazia parte do mapa da cidade.
– Dona Fátima foi a última a sair – disse uma vez minha mãe, numa roda de conversa entre as vizinhas na calçada. A criançada em volta, bisbilhotando.
– A Dona Fátima que faz bolo de aniversário? – perguntei.
– É! – respondeu ela, olhar zangado. Eu soube que deveria me afastar.
Crescemos fascinados pela decadência, com a água negra tomando conta de tudo, o lodo, a lama, as assombrações
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perambulando distantes. Esperávamos ansiosos pela estação das chuvas e, no estio, escapávamos para o interior das
casas com suas paredes podres para narrarmos contos de
terror e relatarmos as extraordinárias aparições. Laura, que
havia partido no ano passado, viu três assombrações juntas
deixarem o matagal e entrarem numa das casas. Samuel viu
uma delas quando chegava de carro com o pai, uma vez. A
assombração se transformou em árvore quando ele gritou
assustado, apontando para a escuridão.
Além desses relatos – evidentemente havia o meu –,
também nos interessávamos pelas histórias das famílias
que viveram ali e pelas coisas antigas deixadas para trás.
Chegamos a dividir as cinco casas entre nós. Três ficavam à
direita da rua, de frente para o pântano; e duas se encontravam à esquerda, as mais atingidas pela água. A casa marrom pertencia a Laura e Sandrinha, a casa rosada era de
posse de Cíntia, os donos da casa azul eram Edmilson e Samuel. Lucas e eu possuíamos a casa amarela, do lado esquerdo da rua.
Eu costumava especular, mas pouco sabia sobre a família que vivera ali. Era uma casa de porte médio, com uma
sala de estar grande, cozinha, um quarto, um banheiro e
uma suíte. Havia também a área de serviço e a despensa.
Meu cômodo favorito era o quarto da mocinha, cuja janela
era voltada para o pântano. Nada tirava da minha cabeça
que aquele ambiente havia pertencido a uma mocinha romântica e melancólica.
– A cama ficava nessa parede – eu costumava dizer. –
A penteadeira naquela outra. E a menina sempre chegava
até a janela aberta nas madrugadas para conversar com as
assombrações.
Sandra e Cíntia não gostavam de me ouvir dizendo isso.
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Secretamente sentiam medo de que as criaturas do brejo viessem se apaixonar por elas também.
Lá fora, na rua, o mato crescia nos buracos do asfalto e
cotias se esgueiravam ligeiras quando chegávamos esbaforidos. A Rua das Assombrações era nosso lugar mágico e
particular.
Proibido.
A maioria dos pais era clara como a água em se tratando daquela rua: suja, perigosa, onde já se viu? Filho meu
está proibido de ir até lá. Muitos de nós chegamos a enfrentar castigos bárbaros por atravessarmos o limite.
Sandrinha apanhou de chinelo na frente de todos.
A mãe do Lucas jogou o videogame do filho sem dó nem
piedade no lixo.
Edmilson sumiu. Pensamos em assassinato na época,
mas sabemos que foi mandado para morar com o pai na capital e hoje cursa Engenharia da Produção.
Naquele verão, quando as chuvas começaram a cair
cada vez mais sedentas, nos preparamos para o espetáculo.
Os pais pareciam corujas com seus olhos imensos sobre
nós, as cabeças girando 360 graus atrás de nossos passos.
Nos encontramos certa manhã na Rua Jerônimo Nunes, olhando o brejo que engatinhava, ainda bebê, em nossa
direção.
– E se fôssemos lá rapidinho? Ninguém iria perceber –
sugeriu Samuel. Pele escura, camiseta do Mickey, chinelo
de dedo.
Sandrinha fez cara de medo e sabíamos no que estava
pensando.
– Minha mãe ia perceber.
Nos calamos.
– Podíamos ir de noite – eu disse, majestoso.
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Eles me olharam com respeito e espanto.
– Tá doido? Nunca fizemos isso antes. – Cíntia era a
mais medrosa.
– Tá ai um motivo para fazermos agora. Deve ser muito
legal visitar a Rua das Assombrações no escuro, somente
com a luz das lanternas.
– Mas e as assombrações?
– Mais um motivo.
Marcamos para meia-noite. Quem chegasse primeiro
esperaria pelos outros. Deveríamos sair assim que nossos
pais dormissem.
Choveu àquela tarde toda, que passou monótona, enquanto a ansiedade nos fazia querer quebrar as vidraças.
Passei o dia na casa de Lucas, jogando no novo videogame.
Estávamos em férias e tínhamos todo o tempo para ficarmos presos se não fizéssemos alguma coisa.
Quando Dona Márcia veio nos trazer suco e biscoitos,
não aguentei e deixei escapar uma pergunta, sob o olhar fulminante de Lucas:
– Dona Márcia, a senhora sabe alguma coisa sobre a
casa amarela, na Rua das Assombrações?
A mulher me olhou apreensiva, depois fitou a chuva lá
fora.
– Ah, meu filho! Faz tanto tempo. Eu era uma mocinha.
Tinha um casal que morava ali com a filha, Seu Eugênio e
Dona Olívia. A menina se chamava Marina, era calada e esquisita. Às vezes pulava a janela do quarto durante a noite
e saia zanzando como uma louca perdida. Bem, louca ela
era. Perdida também. Desapareceu. Foi um escândalo na
época. Todos ajudaram a procurar, mas jamais foi encontrada. Seu Eugênio e Dona Olívia foram embora desolados
e nem mesmo viram o pântano que tudo aquilo virou.
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Eu estava atônito.
– Onde ficava o quarto dela?
– O quarto dos fundos.
Dona Márcia nos deixou para separar o feijão.
Na agonia da tardinha a chuva cessou e aproveitei para
ir embora. No caminho, desci correndo a Rua Geraldo Cândido e parei na esquina com a Jerônimo Nunes. Dali era
possível avistar as casas velhas se erguerem tenebrosas
para o céu acinzentado e o pântano que havia quadriplicado
de tamanho cobrir tudo o que havia sobrado do asfalto da
Rua das Assombrações. Quase gemi de excitação.
Em casa, o tempo não passava. Meus pais não adormeciam.
Por fim cederam ao sono. Meia-noite em ponto eu já
me encontrava ao lado do muro que separava o mundo real
e sem graça de nosso mundo de água.
Cíntia e Samuel não demoraram a aparecer, olhos
imensos e respiração acelerada. Lucas apareceu um tempo
depois, justificando a demora: a mãe parecia pressentir alguma coisa e havia perdido o sono. Sandrinha não veio. Esperamos por mais 15 minutos a cúmplice desertora. Partimos.
Para se chegar à Rua das Assombrações pelo caminho
do muro, devíamos tomar uma trilha fina no meio do pasto
que seguia paralela aos tijolos. O ambiente era um tanto
agressivo por conta dos espinhos e carrapichos, além das
deformidades do solo, cheio de lama. E não podíamos usar
as lanternas que segurávamos com força, para não corrermos o risco de que alguém no bairro enxergasse as luzes
flutuando sobre o mato: “Oh, o Fogo-Fátuo”, o curioso diria, até descobrir que, na verdade, era a fuga de um grupo
de aventureiros.
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Eu era o primeiro da fila, e andava imponente, feliz por
estar ali. Olhei para trás. Lucas mirava minha nuca e sorriu
nervoso ao trocarmos olhares. Samuel não tirava os olhos
do chão, talvez receoso em levar um tropeção. Cíntia não se
importava com a nuca de ninguém, tampouco com tropeções. A menina não tirava os olhos da pequena floresta logo
atrás do brejo. Eu sabia o que ela procurava. Assombrações.
Criaturas imensas, com chifres que cresciam como torres.
Procurei enxergar as árvores não tão distantes, além do
matagal, mas a escuridão era profunda. Distingui somente
o contorno de algumas delas. No céu, riscas luminosas alaranjadas anunciavam mais água jorrando sobre nossos corpos. Logo sentimos a brisa fresca da noite nos trazer o
cheiro doce da água misturado ao acre das árvores.
No fim da trilha, atravessamos um pequeno bosque,
agora selvagem, e uma pequena faixa de pasto para alcançamos o asfalto da Rua das Assombrações. Ele estava submergido em água escura que vinha até a metade de nossas
canelas, então nos abraçamos para nos protegermos. Encontramos um buraco aqui e ali, mas logo estávamos atravessando o quintal pantanoso da casa rosada e ganhando a
varanda corroída, mastigada pelo descaso.
– Sejam bem-vindos à minha casa – disse Cíntia. Agradecemos.
Ligamos as lanternas assim que fechamos a porta. Nossas luzes caíram sobre o chão poeirento, sobre as paredes
encardidas, sobre as janelas apodrecidas. Percebi um animalzinho qualquer fugir para a escuridão do corredor que
levava à cozinha e aos quartos. Os outros não deram por
nada.
Fiquei por algum tempo observando aquela fenda que
se abria para o vazio. Era assim que eu costumava encarar
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a escuridão: vazio. Dessa forma, a Rua das Assombrações
se transformava em um espaço isolado, separado do mundo
claro por aquelas faixas do nada. E no vazio, acreditava eu,
se escondiam todo tipo de existências.
– Talvez as criaturas do pântano tenham vindo do vazio
– sussurrei sem tirar os olhos da entrada para o corredor.
– O quê? Como assim? – interpelou-me Cíntia.
– Muito simples – expliquei, e era como se alguém falasse por mim. A voz era minha, mas as palavras eram de
um espírito ancestral. – Quando essa rua ainda era habitada, há mais ou menos vinte anos, o vazio não imperava
por aqui, porque as pessoas, lúcidas e vivas, preenchiam
tudo com suas energias humanas; então o pântano cresceu,
tomando conta de tudo. A água expulsou as pessoas. Toda
vez que uma família deixava uma casa, a ponte entre o nada
e o algo crescia. Coisas começaram a escapar. As pessoas
foram embora, a energia do lugar passou a emanar somente
das coisas esquecidas. Sobraram apenas resquícios da vida
humana por aqui. Nada mais preenche o vazio além das
lembranças. As criaturas vieram de lá.
Meus amigos me olhavam perplexos.
– De onde você tirou toda essa loucura? – perguntou
Samuel.
Lucas, talvez pensando que eu estava somente brincando, construindo mais um pedaço de nosso mundo imaginário, desfez a cara de espanto e desenrolou o raciocínio.
– Você pode ter razão. Quem sabe o que se esconde no
escuro? Essas criaturas escaparam da escuridão para nosso
mundo e sofreram algum tipo de mutação. O que vemos perambulando pelo pântano é essa evolução.
Cíntia agora estava sentada sobre um caixote e não parecia feliz. Não disse nada sobre nossas teorias. Assim como
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ela, ficamos em silêncio.
Os relâmpagos estavam cada vez mais frequentes.
– Vamos embora – ela disse, por fim.
Diante da proposta, senti um medo terrível de que eles
me abandonassem. De que partissem antes que eu contasse
a história da mãe de Lucas.
– Não! – gritei. – Acabamos de chegar. E ainda não visitei a casa amarela.
– Mas vai chover agorinha. Não está vendo os relâmpagos?
– Eles estão longe. Não vai chover agora. Por favor!
Samuel caminhou desajeitado até a porta e a escancarou.
– Cara, precisamos ir. É sério!
Lucas me olhou piedoso.
– Voltamos amanhã. Ok?
Como eu amava aquela rua! Os lugares abandonados, a
época perdida. Aquele cheiro. Aquele céu arroxeado com
seus castelos por cima das nuvens. Havia uma lua cheia de
olhos e árvores com almas. E aquela voz que me chamava
dia após dia.
– Por favor. Só preciso contar uma coisa a vocês. O Lucas já sabe. É sobre a casa amarela. Algo importante. Não
vou conseguir dormir se não falar.
Um trovão escapou pela boca do caos.
Apagamos as lanternas e seguimos em fila indiana pela
rua. Nossos passos causavam ondas belíssimas na água lamacenta. Segurando uns aos outros, éramos apenas um.
Um corpo grande e esticado, cheio de pernas e braços, mas
com apenas um coração infantil. Era o que eu pensava de
nós.
O jardim invisível da casa amarela era o mais belo de
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todos.
– Sejam bem-vindos à minha casa – eu disse. Eles agradeceram.
Quando atingimos a sala de estar, grossas gotas geladas
caiam sobre o pântano, fazendo-o borbulhar.
– Não se preocupem, logo vai passar.
Eu não me importava com a chuva.
Fomos logo ao quarto de minha mocinha e insisti para
que nos sentássemos em círculo. Posicionei a lanterna para
meu rosto.
– Ela se chamava Marina. A única filha de um casal não
tão jovem. E aqui era realmente o quarto dela. Marina tinha
sonhos com castelos sobre as nuvens. E costumava dizer
que a água negra brotaria do solo, trazendo muitas coisas
com ela. Todos achavam que era louca, inclusive os pais.
Era vista muitas vezes durante a madrugada nessa janela –
apontei para o olho da noite. Cíntia prendeu a respiração. –
E gostava de visitar o ribeirão na beira da floresta.
A chuva agora caia exuberante, açoitando as paredes. A
janela, que não se fechava por completo, não segurava os
pingos graciosos, trazidos pelo vento forte.
– O que aconteceu com ela? – perguntou Cíntia. Fiquei
animado com o entusiasmo de minha amiga.
– Desapareceu numa noite como essa.
Todos me olhavam assustados, inclusive Lucas, que já
conhecia o enredo que eu modificava, acrescentando detalhes para deixar a história mais charmosa.
– Para mim, decidiu partir com as criaturas – conclui.
O vento destruiu a janela que, guerreira, se esforçava
para cumprir seu papel. A água entrou violenta no aposento
e machucava nossas faces inocentes. Cíntia gritou e se arrastou até a parede. Lucas continuou onde estava. Samuel
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se pôs de pé e se aproximou da abertura. Me coloquei atrás
dele.
As luzes de nossas lanternas eram fracas demais para
todo aquele vazio. Naquele momento, percebi que a chuva
não passaria tão cedo. A tempestade parecia planejada. A
figura desalentada de Cíntia, com o rosto escondido entre
os braços, me preocupou e angustiou.
– O que fazemos agora?! – Samuel gritou. Vi seus lábios se movimentarem, mas apenas imaginei as palavras. A
linguagem da tempestade cobria qualquer som.
Lucas puxava Cíntia pelo braço, forçando-a ficar em pé.
– Não dá para sair agora – falei. – Galera, me desculpe.
Eu não achei...
Engoli o restante das palavras, em choque.
O vulto imenso lá fora era inconfundível. Apontei, incrédulo. Mas o pânico não permitiu que meus amigos o percebessem. Deixaram o quarto chamando por meu nome.
Não dei atenção, estava apaixonado novamente. Com dificuldade, me aproximei da janela. A criatura era negra e alta,
duas pernas compridas e dois braços que chegavam quase
até o chão. O rosto era uma máscara de carne pálida. Os
chifres pareciam galhos de uma árvore seca. Sorria e me
acenou.
Sorri.
Era uma criança, eu podia ver em seus olhos de espaço
sideral.
Seres maiores que ele se encontravam atrás, no meio
do pântano e além da floresta. Imensos como prédios de dez
andares. Todos sorriam como o filhote.
Estendi minha mão e deixei a lanterna cair na água, que
subia cada vez mais no quintal. Ela não se apagou, mas o
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foco de luz se perdeu aos poucos, conforme afundava. A criatura também estendeu seu braço comprido. Eu a amava e
sentia seu chamado. Eles queriam que eu os acompanhasse
para o lugar mais bonito do universo.
Antes que pudéssemos nos tocar, no entanto, senti alguém me puxar com força para trás. Era Lucas. O menino
gritava, mas eu não dava atenção às suas tentativas de jogar
palavras no mundo. Meu olhar se manteve fixo na criatura
até que o garoto finalmente conseguiu me arrastar para fora
do quarto. Escorreguei no corredor.
Cíntia e Samuel nos esperavam na varanda, onde a
água chegava em pequenos tsunamis. Corremos para a cozinha. Subimos na imensa pia de pedra, antiga e salvadora.
Passamos a noite abraçados, observando o pântano procurar por nossos pés.
Horas depois, quando a tempestade passou e o sol despontou, começamos a gritar por ajuda. Nossos pais e avôs
nos encontraram, aliviados. Usaram um pequeno bote para
chegar até a janela da cozinha da casa amarela.
Saltamos sãos e salvos para o maior castigo de nossas
vidas.
Eu não me importava. Minha única tristeza era não ter
podido tocar na criatura de minha infância. E quando deixei a canoa, pisei em terra firme e olhei para a lagoa que
havia se formado aos fundos de nosso velho bairro, senti
que as temporadas chuvosas jamais seriam as mesmas. Minha infância havia acabado.
A única coisa que as assombrações puderam levar de
mim.
Fim.
Bastidores
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Certa vez, ao procurar no site dos Correios o CEP da rua
onde moro, deparei-me com os nomes de todas as ruas do
bairro, para onde eu havia me mudado recentemente. Passando o olhar rapidamente pela lista, imaginei ter lido Rua
das Assombrações entre os outros nomes. Bonito engano,
pois ao voltar espantado para me certificar do que acabara
de ler, constatei que a rua se chama na verdade Rua das Associações. Porém acabei internalizando aquele nome e, até
hoje, meu inconsciente insiste que moro muito perto da
Rua das Assombrações. Por isso me senti bastante instigado a criar uma existência para ela e sempre me esqueço
que é tudo invenção. Serviram-me de inspiração os desenhos do artista dinamarquês John Kenn e a música “Rue
des Cascades”, de Yann Tiersen, que ouvi o tempo todo enquanto escrevia.
“Rua das Assombrações” foi destaque no Desafio “Multitemas”, em que o autor foi instado a escrever sobre “Lendas Urbanas”.
Sobre o autor
Jefferson Reis mora em Rondonópolis, Mato Grosso,
onde se esforça para dividir o tempo entre vender livros e
lê-los. Escrever, para ele, tem sido uma necessidade que
causa satisfação e desespero. Participa das antologias “Devaneios Improváveis – Segunda Antologia EntreContos”,
organizada por Gustavo Araujo, e “Crônicas da Fantasia”,
da Editora Literata, organizada por Cristiano Rosa.
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Hissatsu
Gustavo Araujo

HIDEO NAKAMURA TENTOU ENXUGAR os olhos com o punho.
A manga da jaqueta, porém, só fez espalhar o suor, turvando-lhe a visão. A nitidez regressou em ondas, não deixando dúvidas sobre o que havia à frente. Em meio à beleza
serena do atol jazia ancorado um porta-aviões da marinha
americana. Hideo sentiu um nó na garganta, as mãos trêmulas. Um calafrio subiu pela espinha, espalhando-se pelos
ombros. Com o coração disparando empurrou a manete à
frente, exigindo toda a potência do motor da aeronave. Segurou o manche com as duas mãos, como se dali pudesse
extrair coragem. Não podia ter medo, não podia. Não iria
desapontar seus ancestrais, seu país, o Imperador.
Apontou o nariz do avião para baixo. Conferiu o velocímetro. Os ponteiros denunciavam a aceleração crescente.
Voltou a olhar para a embarcação placidamente posicionada em um mar cor de esmeralda. A visão borrada pelo
movimento da hélice lembrava um filme projetado em câmera lenta.
***
Mãe,
Não tenho certeza se esta carta chegará até a senhora, mas escrevo assim mesmo.
Cheguei à base há um mês. Sei que era seu desejo
que eu me juntasse ao Exército, considerando a obriga-
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toriedade do alistamento, mas devo dizer que a Marinha foi a escolha acertada. Este é um dos poucos lugares que permanecem a salvo da influência das forças de
terra.
Imagino também que o treinamento aqui não será
tão severo. Espero passar um período de relativa tranquilidade por aqui. Com sorte, a guerra terminará logo
e eu poderei voltar para casa.
***
– Parabéns, Nakamura! – disse Tetsuo, com aqueles
olhos pequenos que lembravam gotas de piche. Tinha a expressão faceira de quem dá uma boa notícia. – Chegou a sua
vez.
Hideo sorriu. Não era um sorriso verdadeiro. Estava
mais para uma expressão de simpatia teatral, uma reação
falsa que pretendia transparecer felicidade. Não queria desapontar Tetsuo.
– Sua família vai ficar contente. É um orgulho…
Já não o escutava. Em sua mente surgia a imagem do
relógio de bolso que herdara do pai, ainda garoto, quando
vivia em Kumamoto. A lembrança dos ponteiros pequenos
imitando setas, movendo-se impassíveis, era tão nítida que
ele podia ouvir seus minúsculos estalos devorando o tempo.
Havia chegado à base de Kanoya, atendendo à convocação logo depois de terminar a faculdade. Estaria pronto
para lutar, se necessário fosse, ainda que, secretamente,
sentisse certo receio sobre o que o futuro lhe reservava.
Tentava se convencer de que deveria seguir as pegadas de
seus antepassados, que haviam lutado em todas as guerras
desde Tokugawa. Que deveria honrar o Yamato, o espírito
das tradições do Japão, sua família e o Imperador, ainda
que isso significasse o sacrifício supremo.
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Mesmo quando o capitão Oishi o castigava por esquecer o Gunjin Chokuyu, mesmo quando recebia golpes
de hanbō por desatenção, mesmo quando sentia o rosto inchado e os lábios sangrando, mantinha a crença de que tudo
era necessário para manter-se na trilha do bushidō.
– Acostumados ao sofrimento, não temeremos a morte
– disse o capitão já no primeiro dia quando ensinava aos
convocados como tirar a própria vida utilizando a baioneta,
caso cercados pelo inimigo.
Oishi era um homem compacto. A Hideo parecia um
pequeno rinoceronte, proferindo vezes sem conta o mantra
a ser seguido por qualquer militar japonês: o soldado do
Imperador jamais se rende.
Com o tempo, Hideo repetia o lema sem pensar, movendo os lábios numa prece muda durante os momentos
mais difíceis do treinamento. Sim, enquanto os efetivos de
outros exércitos eram fracos e indolentes, os soldados japoneses eram preparados para morrer.
Havia sido designado para a aviação naval. Intimamente, acreditava ser um bom presságio. Suas missões
restringiam-se a patrulhar o mar ao sul de Kyushu, região
alheia à ameaça dos americanos. Talvez por isso acreditasse
que morrer fosse improvável. Sem querer, fazia planos.
Quando a guerra terminasse, iria se dedicar à profissão de
geólogo. O Japão necessitaria de estudiosos nessa área,
gente familiarizada com a geografia instável do país. Ajudaria o Império a se reerguer. Atiraria uma pedra. Honraria
o nome de sua família dessa forma. Vivo.
***
Mãe,
Aguardei sua carta com muita ansiedade.
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Quando finalmente chegou eu a li e reli dezenas de vezes. Fiquei preocupado com as novidades sobre
Haruki, mas creio que ele é forte o bastante para suportar a rotina na Coreia. E a senhora, como tem passado? A dor nas costas melhorou? Sinto por não haver
ninguém para ajudá-la nas tarefas diárias, mas,
como dizem por aqui, é tempo de sacrifícios.
Nossos treinamentos se intensificaram. Existem
boatos de que seremos designados para missões de
ataque dentro de algumas semanas.
A boa notícia é que as cerejeiras estão em flor.
Sempre que passo por elas, lembro de casa, de como a
senhora as adora.
***
Certo dia, o almirante Takeshi chegou a Kanoya trazendo instruções sobre uma estratégia que iria mudar o
curso da guerra no Pacífico. Hideo estava no refeitório lotado quando a notícia foi repassada. Kanoya seria a primeira base de Kyushu dedicada à formação de unidades especiais de ataque, os Tokubetsu Kōgekitai, ou simplesmente, os Tokkōtai: aviões tripulados por pilotos especialmente treinados e com armamento pesado, seriam lançados como mísseis contra embarcações inimigas. Tal qual o
vento divino que impedira a invasão mongol de Gengis
Khan séculos antes, as aeronaves da Marinha Imperial repeliriam os bárbaros, preservando a pureza do solo japonês.
No mesmo instante, Hideo viu desmoronar a proteção
retórica que construíra para si. Sentiu a boca seca e uma
vontade irrefreável de fugir. A morte ganhou ares de certeza, deixando de ser mera hipótese contemplativa.
De acordo com o almirante Takeshi, os Tokkōtai já vinham promovendo ataques esporádicos nas Filipinas com
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um sucesso sem precedentes. Nada menos do que dezesseis
embarcações da marinha americana haviam sido afundadas ou severamente danificadas por jovens pilotos que sacrificaram suas vidas em nome de Sua Majestade. Era natural, então, que os ataques passassem a ser coordenados,
de modo a extrair da estratégia o máximo de efetividade.
Por um instante, Hideo imaginou o pai entrando no refeitório e resgatando-o, como costumava fazer quando o filho estava em apuros. Balançou a cabeça. Isso jamais aconteceria. Seu pai estava morto há mais de dez anos.
Apenas voluntários poderiam participar das unidades
especiais. Morrer com honra exigia um comprometimento
pessoal, ressaltou o almirante Takeshi. Dizendo isso, mandou vendar todos os presentes no refeitório. Explicou, então, que navios americanos se preparavam para atacar Iwo
Jima e Okinawa e que era dever da Marinha impedi-los, evitando o próximo passo, a invasão em massa de todo o território japonês. Nisso, pediu que os voluntários erguessem os
braços.
Hideo não podia declarar-se como tal. Não era hora de
morrer ainda. Tinha só 22 anos. Percebeu a crueldade do
momento. Não havia como trocar olhares com outros pilotos, saber se mais alguém pensava como ele. Imaginou-se
sozinho, o braço abaixado. Seria mandado para Guam. Pior,
desgraçaria sua família, seus antepassados, sua história.
Ouviu o roçar dos tecidos das camisas, o som inequívoco de
que muitos, senão todos, tinham os braços estendidos para
o alto. Não tinha como fugir. Acompanhou-os. Ninguém
deixou de se apresentar como voluntário. Covarde. Sou um
covarde.
***
– Quer saber onde será? –, perguntou Tetsuo.
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– Faz diferença? – devolveu Hideo, arrependendo-se
no instante seguinte pelo tom de irritação. Tetsuo não tinha
culpa.
Depois que as primeiras unidades partiram, semanas
antes, depois que os primeiros conhecidos levantaram voo
para nunca mais voltar, Hideo começou a alimentar a esperança de que o armistício talvez o salvasse. A guerra já findava na Europa. Terminaria também no Pacífico, isso era
certo. Contudo, a ordem recebida punha fim às ilusões.
– Atol de Ulithi – disse Tetsuo.
Hideo olhou-o intrigado. Depois disse:
– Não deve ser… Fica a mais de quatro mil quilômetros
daqui…
– Bem, vi quando a mensagem chegou pelo rádio. Será
um ataque isolado, sem escolta.
Tetsuo era um bom sujeito. Havia sofrido junto com
Hideo o mau humor do capitão Oishi. Quando Risu – apelido que ganhara por lembrar um esquilo – foi designado
para o setor de inteligência, Hideo passou a receber em primeira mão as novidades sobre as operações. O quando e o
onde. O porquê geralmente não importava.
– Missão isolada? – perguntou Hideo, mais para dar a
impressão de que acompanhava o raciocínio do amigo do
que por interesse verdadeiro.
– Sim, uma viagem solitária, para não chamar atenção.
Será um Zero completamente carregado. Bombas ou torpedos. Ainda estão decidindo.
Eu vou morrer.
Ao escutar seus próprios pensamentos, envergonhouse. Por que todo esse medo? Os americanos vinham bombardeando Tóquio e Osaka incessantemente. As cidades es-
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tavam arrasadas, passando por incêndios dia e noite. Milhares haviam perecido. Mulheres, velhos, crianças. Bombardeios estratégicos, era esse o nome dado pelos ianques,
um eufemismo que significava, na verdade, a execução covarde de civis e a destruição completa das cidades. Hideo
precisava acreditar que era, ele próprio, o vento divino e
que o sacrifício de seu bem maior era a única opção para
derrotar o inimigo. Que assim fosse.
– Quando é a partida? – perguntou, percebendo uma
aceitação inesperada na própria voz.
– Os detalhes serão definidos hoje, no entardecer. Haverá uma reunião… Você conhece a rotina. À meia-noite
você levanta voo. Sua chegada ao local do ataque deve ocorrer no início da manhã.
– Quatro mil quilômetros. Combustível só para ida.
– Exato. Você é um Tokkōtai, né?
***
Mãe,
Fui apontado para uma missão que muito me enobrece: morrer pelo Imperador. Para mim e para toda
nossa família trata-se de uma honra. Com nossos aviões afundaremos os navios do inimigo, rompendo o
cerco que nosso país vem sofrendo.
Sei que a senhora pode ficar triste com a minha
partida, mas peço, por favor, que enxergue a minha
morte como algo necessário para que o nosso Japão se
mantenha intocado.
As cerejeiras estão mais bonitas que nunca.
***
A voz de Tetsuo ainda preenchia a carlinga do avião.
“Você é um Tokkōtai, né?”
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Por que algumas pessoas tinham a sorte de não ser escolhidas? Balançou a cabeça e olhou ao redor. À frente, o
breu infinito, a solidão arrebatadora. Há quanto tempo havia decolado? Duas horas? Três? Lembrou-se de Kumamoto e dos dias distantes.
O que seu pai pensava quando estava no leito de
morte? “Menino”, dissera ele, a voz arranhando a garganta,
“repare aqui uma coisa.” Hideo, então com nove anos, aproximou-se e observou o relógio que o homem segurava.
“Cada segundo que passa é uma gota de vida que se evapora.” Ele aparentava ser mais velho do que realmente era,
mas tinha o rosto plácido, com as pálpebras se derramando
sobre a vista. “Chegará o dia em que os ponteiros deixarão
de se mover. A vida encontrará seu fim. No instante derradeiro você irá se perguntar se tudo valeu a pena.” Hideo fez
que sim, mesmo sem compreender direito. Em seguida, o
pai completou: “Espero que você fique satisfeito com a própria resposta.”
Era injusto. Ter a vida abreviada assim, ainda no início.
Jamais seria geólogo. Jamais perpetuaria o nome de sua família. Jamais veria o Japão se reerguer. Não ficaria velho.
Não comemoraria a chegada do outono.
Cale-se. Seu nome será eternizado. Graças a você, o
Império terá uma chance de sobreviver.
Os primeiros raios de sol avançaram sobre o mar, conferindo à água um brilho dourado, desaparecendo atrás de
nuvens lenticulares logo em seguida. Hideo desceu à altitude mínima, tangenciando as ondas revoltosas. Precisava
evitar os radares. Logo a embarcação estacionada em Ulithi
surgiria no horizonte.
E se pousasse seu avião em um atol ou numa ilha próxima? Poderia se render. Se tivesse sorte, os americanos o
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tomariam como prisioneiro. Teria, quem sabe, uma vida
próspera na América. Cale a boca! Render-se não é uma
opção. Era evidente que os aliados venceriam a guerra. Isso
é absurdo! São mercenários! O que acontece depois, o
quê… Não... Não podia dar fim à própria vida assim, por
causa de um motivo tão fútil. A guerra… Quem decide os
rumos dos combates nunca vai ao front… É mentira. Pense
em Nishizawa. Não era correto arremessar seu avião contra
um navio americano. Qual a utilidade de morrer pelo Imperador? Se os americanos o acolhessem, poderia se casar,
ter filhos. Trabalhar como geólogo em Nova York. Poderia
viver. Viver em vergonha. Sem honra.
***
Com o entardecer Hideo voltou ao alojamento. Já recebera as instruções. Conhecia os procedimentos, a rota a ser
seguida. Adormeceu. Um sonho recorrente: quando menino fora perseguido por um urso em Hokkaidō. Assustado,
começara a correr. Conhecia a fama dos ursos selvagens do
norte do país. Ouvira falar dos ataques a adolescentes que
gostavam de acampar perto das montanhas de Sapporo; de
como haviam ficado irreconhecíveis depois que um animal
daqueles os surpreendera. Naquela ocasião, vira a si mesmo
dilacerado. Morto. No fim, fora salvo por seu pai, que com
um tiro para o alto espantara o urso.
Acordou suado. Lavou-se e sentou-se à mesa isolada.
Seguindo a tradição inaugurada com os samurais, redigiria
seu jisei, o poema da morte.
Quando pronto, dirigiu-se ao aeródromo. O Zero estava abastecido. Duas bombas de quinhentos quilos. Era
uma bela aeronave. Hideo examinou os rebites da fuselagem pintada de verde escuro. Nas asas, reluziam os discos
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vermelhos com contornos brancos. Sob a carlinga, uma pequena bandeira do Império, com os raios do Japão em
guerra se projetando de um sol enfurecido. Uma gravação
abafada de Umi Yukaba – “Quando se vai ao Mar” –, vinha
de algum canto desconhecido. A melodia derradeira devotada aos Tokkōtai, inspirada em um poema de Otomo no
Yakamochi.
Ao despedir-se do capitão Oishi, Hideo curvou-se. Em
seguida, tomou um gole de saquê. Tetsuo ajudou-o a amarrar a bandana branca na cabeça, com o mesmo sol carmim
pintado na fronte. Por último, ajeitou-lhe o lenço branco no
pescoço, simbolizando a pureza de espírito.
– Sayonara –, disse Tetsuo, a voz inesperadamente
amarga e trêmula.
– Longa vida ao Imperador -, respondeu Hideo, prendendo os lábios numa expressão endurecida.
Subiu no avião e atou os cintos.
“O medo é uma doença. Pode ser natural para as pessoas comuns, mas não para um soldado de Sua Majestade”.
Mesmo sob o estrondo do motor, era como se ouvisse o
capitão Oishi.
“Pobre de quem tem medo. Será incapaz de levar qualquer missão a cabo. Será lembrado como um covarde. Depois, será esquecido. E a verdadeira morte de um homem
acontece quando ninguém mais se lembra dele.”
Ao decolar, imaginou a mãe, em casa. Lágrimas verteram sobre o rosto jovem. Os ponteiros do relógio avançavam para o fim inevitável.
***
Querida mãezinha,
Esta madrugada levantarei voo pela última vez.
Devo ser sincero. Estou com medo, muito medo. Não sei
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como serão meus últimos momentos. Queria vê-la pela
última vez, ouvir uma história, dormir ao som de sua
voz. No entanto, devo cumprir minha missão. Por favor, não chore. Saiba que seu filho pensou na senhora
até o último momento, mesmo quando as flores de cerejeira já haviam caído.
Adeus.
***
Quando apontou o nariz do avião para baixo, Hideo
analisou a embarcação. As instruções eram para jogar o
Zero contra ela imediatamente. Deveria evitar a ponte de
comando, mirando entre a torreta e os dutos de exaustão.
Se acertasse, a explosão seguiria em ondas, afundando o
porta-aviões e tudo mais que estivesse nele. Tinha que ser
rápido, implacável.
Sobre o convés enxergou os marinheiros. Corriam feito
galinhas, certamente surpresos por ver um avião japonês,
solitário, em um local tão longe da costa. Sabiam que se tratava de um kamikaze e isso provavelmente causava um pânico ainda maior naqueles homens. Ao lado, no deque, aviões Corsair com as asas dobradas para cima, revelavam
que não havia, pelo menos àquela hora, qualquer intenção
de atacar Iwo Jima.
Talvez tudo fosse um erro, afinal. Hideo poderia pousar
na água. Pedir desculpas aos marinheiros ianques. Ninguém morreria naquela manhã. Viu quando alguns deles se
posicionaram atrás de uma metralhadora. Em seguida
apontaram o cano da arma na sua direção. Explosões próximas fizeram o Zero balançar. Hideo recordou a palestra
de Nishizawa, de como ele, o mais famoso aviador japonês,
ensinara a técnica para enganar os atiradores em terra ou
mar. Nishizawa, que afundou o H.M.S. Sydney. O melhor
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piloto que o Japão produziu transformou seu Zero em um
míssil, abatendo um porta-aviões com mais de quatrocentos marinheiros australianos. Um herói.
Herói. Hideo.
Não tinha coragem de matar uma mosca. Tinha medo
de morrer. É mentira. Viver é superar os temores. Como
poderia ceifar a vida daqueles sujeitos? Em outra ocasião
poderiam ser amigos. Talvez se sentassem à mesa de um
bar em Tóquio para contar piadas. Hideo os ensinaria a beber saquê e a usar o hashi. Não, não poderia matá-los simplesmente. Tinham família, como ele mesmo. Não… Outra
explosão, mais próxima agora, fez o Zero balançar. “Eles
vão invadir o Japão se não fizermos nada, se não adotarmos
essa estratégia drástica”. Foi que disse o almirante Takeshi.
“Vão nos transformar em escravos. Violarão nossas esposas
e filhas. É por isso que precisamos detê-los.”
Coragem!
Honra!
Medo.
Passaremos para a história como fanáticos? Como pilotos dotados de uma determinação cega, com um senso de
cumprimento do dever tão forte a ponto de nos roubar
qualquer discernimento?
O sol se esgueirou entre as nuvens, espalhando sua luz
difusa sobre o mar. O momento mais belo do dia – de qualquer dia – é o que aparece mais cedo. Assim como na vida.
Uma carga de artilharia atingiu a asa direita. O avião se
desestabilizou. O segundo fatal apresentava-se. Os ponteiros se arrastariam pela última vez. Hideo aprumou o Zero
na direção do porta-aviões. Com a manete toda à frente,
murmurou:
— Mamãe...
38

***
Nada mais triste do que a solitária cerejeira
Cujas flores são levadas em um instante;
Nada mais belo do que outra primavera
Que faz nela renascer a vida, triunfante.
Fim.

Bastidores
Hissatsu é uma palavra japonesa que significa “morte
certa a um só golpe”. Os pilotos da Marinha Imperial japonesa eram instruídos a proferi-la a plenos pulmões no momento imediatamente anterior àquele em que seus aviões
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atingiriam as embarcações inimigas, como um último suspiro.
Soube disso ao ler uma matéria jornalística sobre um
kamikaze que sobrevivera a duas missões suicidas. O artigo,
publicado na versão inglesa de um jornal japonês, contava
a história desse piloto, cujo nome infelizmente se perdeu
em minha memória, jogando luzes sobre o drama humano
que esses homens viviam ante à iminência da morte.
O apelo do tema foi irresistível. Ao fim da matéria o articulista citava um livro obscuro, de autoria de um certo
Emiko Ohnuki-Tierney, a respeito dos diários escritos pelos
Tokkōtai, que desconstruía a imagem cultivada no ocidente
e mesmo no Japão, de que os kamikazes eram homens frios,
desprovidos de vontade própria, autômatos talhados para o
cumprimento do dever com o sacrifício da própria vida sem
jamais contestar as ordens recebidas.
No livro de Ohnuki-Tierney pude perceber o embate
psicológico e filosófico que os jovens pilotos enfrentavam,
sem direito a escolhas (apesar da propalada ideia de que
eram todos voluntários). Os diários, muitos contendo os “jisei”, os poemas da morte, redigidos antes das missões fatais, são comoventes e demonstram a tragédia pessoal daqueles que se despediam da vida em nome de uma causa
que, muitas vezes, não era, exatamente, aquela com que se
identificavam.
Quando surgiu o desafio sobre fobias, aproveitei o embalo e escrevi um conto sobre um kamikaze que tinha medo
de morrer. Como tantos outros. Estudei os pormenores a
respeito das missões e dos recrutamentos para conseguir
maior credibilidade. Analisei cartas, artigos e opiniões – a
internet possui vasto material sobre o assunto. A par disso,
procurei criar um contexto peculiar para o protagonista,
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traduzido nas reminiscências e nas cartas enviadas à mãe.
Ainda, aludi às cerejeiras, a flor símbolo do Japão, cuja
existência bela, triste e efêmera serviu como metáfora para
a vida tão breve dos jovens pilotos suicidas.
Hideo, o nome do personagem, significa herói, algo
que, no conto, possui significados múltiplos.
No fim, para dar mais credibilidade (ao menos para mim)
ao conto, pedi ao amigo Tomoya Saito, japonês legítimo,
que vertesse o jisei para sua língua pátria, utilizando o belíssimo alfabeto kanji. O resultado é a imagem que finaliza
o conto, pela qual o agradeço publicamente.
“Hissatsu” foi destaque no Desafio “Fobias”.

Sobre o autor
Gustavo Castro Araujo nasceu em Curitiba, PR, em
1973.
Influenciado por Niccolò Ammaniti e John Boyne, escreveu seu primeiro romance, “O Artilheiro”, finalista no
Concurso Nacional do SESC em 2009. Dois anos depois,
teve o conto “O Logaritmo do Gato” selecionado para a Coletânea Machado de Assis, do SESC-DF. Em 2013, os contos
“O Livro de Elisa” e “Catarina” foram publicados na Antologia “!” da Caligo Editora. Em 2014, teve o conto infantil
“Tempo de Arte” selecionado para a coletânea “Monteiro
Lobato” do SESC-DF. Em 2015, seu romance “Pretérito Imperfeito” foi lançado pela Caligo Editora.
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O Sentido da
Vida
Fabio Baptista

FAZ 385 BILHÕES DE anos, mas parece que foi ontem.
Queria assistir ao filme que meus amigos viviam comentando, sobre o cara que pilotava naves espaciais, lutava
com sabres de luz e salvava todo o universo. Num sábado
qualquer, falei tanto sobre isso que ao meu pai não restou
saída além de separar um punhado de suas escassas horas
de folga e me levar ao cinema. A decisão foi tão inesperada
quanto abrupta:
— Pega o jornal e vê o horário. Se a sessão acabar antes
das dez, dá pra gente ir.
Havia uma sessão, mas precisaríamos sair em cinco minutos. Fiquei pronto em três. Caminhando em direção ao
ponto, meu velho, que já tinha “nascido pronto”, gargalhou
ao notar que a afobação me fizera colocar a camisa do
avesso. Pouco depois, senti o tênis afrouxar e antes que o
cadarço tivesse chance de se separar por completo, veio a
ordem de amarrá-lo direito para não “tropeçar e cair de
cara no meio da rua”. A ansiedade da oportunidade rara foi
somada ao nervosismo, que sempre espumava gelado nas
veias quando precisava realizar mesmo a mais banal das tarefas sob o olhar de avaliação paterno. O resultado foi que
aqueles laços demoraram a se atar. Então, o ônibus para o
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centro passou do outro lado da rua, desdenhando das minhas pretensões.
E eu nunca veria Luke Skywalker tornar-se cavaleiro
Jedi na tela grande.
A decepção inundou-me o semblante, feito os dilúvios
que costumavam cair nas tardes de fevereiro. Meu pai bagunçou meu cabelo e perguntou se eu queria sorvete. Respondi que sim, emburrado. Porém já sorria novamente
quando chegamos à praça e nos juntamos à pequena multidão cercando o homem de boné engraçado, que transformava o líquido das garrafas coloridas em massa gelada com
gosto de inocência. Quis de uva. Meu pai, abacaxi. Recebi
um pouco de abacate, que era o que a moça à nossa frente
havia pedido e ele pegou um pouco da uva que era minha.
Provar o sabor que não se pediu fazia parte da mágica – e
eu demorei um bocado para entender isso. Na hora só torci
o nariz, porque abacate era bem o que eu menos gostava.
Tomamos assento improvisado no tronco de uma árvore
desafortunada e observamos o céu, quietos por instantes infinitos. A noite estava salpicada de promessas cintilantes,
tão bonitas e puras como só um garoto de nove anos consegue enxergar.
— Cuidado ao olhar as estrelas, filho...
Virei-me, surpreso com o conselho inesperado que
quebrara o silêncio e vi toda felicidade do mundo refletida
nos olhos do meu pai. Com a boca cheia de sorvete, perguntei:
— Por quê?
— Por quê? – ele sorriu com ternura. – Porque se seus
pensamentos perderem-se nelas... jamais conseguirão voltar.
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Essa foi outra coisa que custei a compreender. Na ocasião, limitei-me a concordar com a cabeça, enquanto mastigava o que sobrou da casquinha. Não sabia que o conselho
do meu pai chegara atrasado, que meus pensamentos já estavam imiscuídos ao cosmos e que eu não seria mais o
mesmo, nem se quisesse.
— Qual é o sentido da vida? – questionei de supetão,
fazendo meu velho rir, menos por graça que por espanto
com a pergunta que não se espera ouvir da boca de uma criança.
— Quem pode saber? – ele disse, encolhendo os ombros, depois de encarar o céu por mais alguns instantes. –
Se é que existe uma resposta certa para isso, acho que ninguém a conhecerá. Pelo menos, não até que a última estrela
se apague...
Foi minha vez de sorrir. Estava com a mão toda grudenta de sorvete, ao lado do meu super-herói favorito de
todos os tempos, conversando sobre os segredos da vida e
do universo. Pensei que jamais ficaria tão empolgado novamente.
Estava errado. Pelo menos quanto à intensidade da empolgação. Porque num dia você é garoto, balançando as pernas enquanto toma sorvete com o pai, e no outro é adolescente, com os olhos grudados na colega de cabelo encaracolado que senta lá na frente e responde todas as perguntas
da professora. Laura. A menina mais linda do mundo, do
sistema solar, da Via Láctea e de todas as outras galáxias
que possam existir. Depois de muito ensaiar, tomei coragem e convidei-a para um sorvete. Ela tomou abacate com
resquícios de groselha, e eu, uva com comecinho de abacate. Achei meio irônico ela ter pedido logo esse sabor, mas
não liguei. Foi o primeiro, o mais gelado e também o mais
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doce beijo da minha vida. Namoramos intensa e desesperadamente, como só se pode fazer aos quinze anos. Certa vez,
em meio às juras de amor exageradas, perguntei a ela:
— Qual é o sentido da vida?
— Da minha... é você. – Laura falou, como se já estivesse com a resposta na ponta da língua antes mesmo de
ouvir a pergunta, arrancando-me um sorriso que ofuscaria
uma supernova.
Uma semana depois, veio à minha carteira e lançou-me
um pedido de desculpas em forma de olhar. Deixou-me
uma carta. Dois parágrafos escritos com caneta colorida
que deixava cheirinho bom no papel. Dois parágrafos que
partiram meu coração em tantas partes que eu jamais pude
juntar de novo. Pensei que não conseguiria amar nunca
mais. Novamente estava errado. Bom, na verdade, estava
certo. Porque amar, eu amei – Luanas, Lilians, Lucianas,
Larissas. Mas nenhuma outra Laura. Amores doces, agridoces e amargos. Esses vêm e vão. Mas o amor inocente, despido de qualquer medo ou mácula, o amor insano e brutal
que nos faz pular do trampolim antes de ver se tem água na
piscina, esse é só uma vez. Seja como for, acabei me casando, com a mulher mais divertida que já tive a honra de
conhecer. Regiane. Impossível não se animar com ela por
perto.
Do dia do casamento, mais que do bolo, do champanhe
e da festa, eu me lembro dos olhos do meu pai, transbordando orgulho por detrás das grossas lentes que refletiam
o teto da igreja. Ele segurou meu rosto e disse: “Eu te amo,
filho... até a última estrela se apagar. Eu te amo...”. Abraçamo-nos por uma eternidade. Então ele colocou algo no
bolso do meu paletó e me sussurrou ao ouvido:
— Desculpe não ter te levado ao cinema, desculpe ter
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trabalhado tanto. Eu queria... queria poder viver tudo de
novo, filho. Queria poder viver... mais.
— Tá tudo bem, pai. Você ainda vai viver bastante, uns
cem anos no mínimo!
Nós rimos.
— Mesmo que viva duzentos... nunca será suficiente.
Essa foi outra coisa que não entendi de imediato. Beijei-o na testa e baguncei seu cabelo grisalho. Descendo as
escadas cobertas de grãos de arroz, puxei o papel. Era um
desenho do Han Solo e do Chewbacca (que mais parecia um
boneco playmobil ao lado de um cachorro cocker gigante)
que eu nem me lembrava de ter feito. Olhei para trás e ele
estava lá, me vigiando com carinho, como sempre fez.
Foi a última vez que vi a luz da vida brilhar em seu
rosto.
Porque num dia você está em Lua de Mel, tomando
Piña-Colada à beira da piscina, daí o telefone toca, e, no outro, está no velório do seu herói. O herói teimoso demais
para ir ao médico ver porque as costas doíam tanto. Só voltei a sorrir com gosto três anos depois, quando minha filha
nasceu. Sophia. Tão pequena, tão inocente. Ela me fez viver
os melhores anos que alguém poderia desejar e ser feliz de
um jeito que não sei se merecia ser.
Certa vez, levei-a para tomar sorvete, na mesma praça
que meu pai me levara anos atrás. Disse para que escolhesse
primeiro e não pude deixar de rir quando ela falou “abacate”. Nós observamos as estrelas e compreendi finalmente,
na mais bela das epifanias, o que era o amor em seu estado
mais puro. Olhando o céu, podia jurar ter visto os olhos de
Deus por um instante e de todo coração eu disse: “obrigado”. Tive a certeza redundantemente absoluta que aquele
momento iluminaria minha alma pelo resto dos dias e a
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tristeza jamais voltaria a se abater sobre mim.
Mas a vida tem o péssimo hábito de destruir sadicamente nossas convicções.
Quando você acha que tudo está bem e ficará assim
para sempre, um cara de branco abre um envelope na sua
frente e diz que infelizmente sua princesa não viverá o bastante para se tornar astronauta e descobrir se existem homenzinhos verdes em Marte. E você não pode fazer nada
além de chorar e se perguntar em silêncio se o sentido da
vida é ficar subindo e descendo nessa montanha-russa de
alegria e tristeza, onde dor e perda, mesmo que em longo
prazo, parecem ser o desfecho inexorável de toda e qualquer felicidade.
Sophia morreu numa quarta-feira e tive certeza que
aquele seria o dia mais triste da minha vida, não importava
o quanto vivesse depois. Dessa vez eu estava certo. Regiane
definhou como se ela própria tivesse passado pelas sessões
de quimioterapia. Depois do enterro foi tentar recuperar a
vontade de viver, ou ao menos parte da sanidade, nas areias
quentes da Austrália, longe de mim e de tudo que pudesse
lembrá-la dos dias de bicicleta e algodão-doce que passamos com nosso anjo de olhos castanhos.
***
Queria dizer que foi por altruísmo, para ajudar a humanidade e evitar que outros pais sentissem a mesma dor. Mas
estaria mentindo. Não foi por nada disso. Não foi por nada
que eu saiba explicar. Talvez tenha sido para trilhar um caminho que não fosse o da janela do apartamento vazio até a
calçada. Não sei. Simplesmente foi. Peguei o folheto que um
dos médicos me deu no hospital e fui ver do que se tratava.
Uma empresa farmacêutica precisava de voluntários (cobaias humanas) para testar efeitos de uma nova droga de
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“combate ao câncer”. Não sei se a ideia original era realmente essa, mas eles acabaram conseguindo algo muito
maior. E muito mais lucrativo.
Eles descobriram a fonte da juventude.
Fui um dos primeiros organismos a aceitar bem a
droga, sem vomitar as tripas nem desenvolver esquizofrenia ou síndrome de perseguição. Isso sempre me deixou na
vanguarda das novas atualizações do remédio milagroso e
soprei as velas de cem anos aparentando pouco mais de
quarenta. Descobri que, de fato, com o tempo todas as feridas são cicatrizadas. E curiosamente fiquei mal ao constatar isso, pois era como se estivesse sendo injusto com meu
pai. Injusto com Sophia. Ao deixar de sentir dor, parecia
que meu amor por eles não era tão grande quanto deveria
ser. Seja como for, aos duzentos já não eram muitos os sentimentos que pulsavam em meu coração, nem para o bem,
nem para o mal. Uma existência insossa.
Mas as estrelas ainda brilhavam no céu e eu continuei.
Imaginei que com a popularização da nova expectativa
de vida a humanidade mergulharia no mais profundo dos
infernos de futilidade e degradação. Mas, para minha surpresa, não foi o que aconteceu. As taxas de natalidade despencaram, enquanto os índices de suicídio subiram mais
que as ações da empresa que fabricava o coquetel de substâncias com nome científico maior que meu antebraço que
ficou conhecido como “pílula da eternidade”. Mas os que
restaram lograram êxito, pela primeira vez na história, em
trabalhar por um bem comum ao mundo. Assim desenvolvemos escudos anti-meteoros e acompanhamos juntos as
naves pousarem em Europa. E nos decepcionamos juntos
quando essas naves perfuraram o gelo e não encontraram
nada além de água no oceano interno daquela lua. Nenhum
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sinal de vida. Nem ali e, mais tarde constataríamos, em nenhum outro lugar.
Aperfeiçoamos o projeto HAARP e conseguimos atravessar o longo inverno trazido pela era glacial. Mineramos
Vênus e Marte para extrair matéria-prima necessária à
construção do hiperacelerador de partículas que circundava todo o sistema solar e também HAL-9001, o supercomputador com tamanho de Ceres e trilhares de vezes
mais poder de processamento que a soma de todas as máquinas construídas até então. Os nano-robôs demoraram
278 milhões de anos para concluir o trabalho e a humanidade se revezou em turnos de vigília e criogenia, aguardando o resultado. Quando despertei, vi HAL-9001 cintilando prateado nos céus, imponente, assustadoramente
belo. A expressão máxima da engenhosidade humana. Foi
a última coisa que me impressionou de verdade.
Perguntaram a ele se a entropia poderia ser revertida.
HAL respondeu que ainda não possuía dados suficientes
para dar essa resposta. Eu teria perguntado qual é o sentido
da vida, mas não o fiz. Menos por falta de oportunidade que
por medo da resposta.
Com os novos brinquedos, esmiuçamos táquions e grávitons. HAL estimou em uma para 10^382 a possibilidade
de conseguirmos controlá-los. Lutamos contra as probabilidades por dez mil anos. Depois desistimos e nos concentramos em gerar energia escura, o combustível perfeito, essencial para a fuga que precisaríamos fazer quando o Sol
explodisse, ou quando Andrômeda chegasse perto demais.
Vi naves explodindo no cinturão de Órion e feixes de
energia C brilhando próximos aos portões de Tannhäuser.
Vi essas e muitas outras coisas, enquanto éons passavam e
a raça humana migrava de planeta em planeta, esquivando49

se dos caprichos de um universo indiferente. As constelações foram se apagando, uma a uma. Até não haver mais
para onde fugir. Até não haver mais motivo para continuar.
Depois que Sophia se foi, para mim nunca houve. Mas, o
que meu pai falou... o sentido da vida...
Eu precisava saber.
Faz 385 bilhões de anos, mas parece que foi ontem.
Pelo vidro da nave acompanho o suspiro agonizante da
anã-vermelha Sirius-919, a última das estrelas. Conservando nada ou, na melhor das hipóteses, muito pouco do
que um dia já foi considerado humano, eu aguardo. Enquanto a luz do universo se apaga, eu penso no meu pai.
Penso em Regiane e na mãe que não conheci. Tento evitar,
mas acabo pensando até na Laura e naquela bendita carta
escrita com caneta colorida.
E eu penso em Sophia...
Então, quando tudo se torna um irremediável mar gelado de partículas e carcaças de planetas vagando a esmo,
eu entendo. Na mais profunda escuridão, eu vejo o sentido
da vida.
Ele é e sempre foi um sorvete de uva.
Misturado com um pouco de abacate.
Fim.

Bastidores
Estou escrevendo um romance que fala sobre universos
paralelos e vida eterna. Na verdade, não sei se “estou escrevendo” é a melhor definição, porque devo ter escrito uns
três capítulos (em dois dias) e depois deixei encostado (por
uns cinco anos). Mas uma hora eu retomo essa história. Ah,
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uma hora eu escrevo todas as histórias que ficam me tirando o sono à noite, ávidas para ganharem vida. Só faltam
aqueles seis números da mega-sena colaborarem, daí eu escrevo tudo que quero escrever. Mas, enfim...
Quando surgiu o desafio Ficção Científica, de imediato
me lembrei desse romance acumulando poeira e pensei em
fazer uma versão resumida dele. Porém, o limite de palavras draconiano (2.000 apenas, vejam só!) não me permitiria desenvolver sobre os universos paralelos. Daí, resolvi
investir no lance da vida eterna. Talvez mudar o personagem, focar mais na relação pai/filho do que na relação marido/mulher... bom, desnecessário dizer que escrevi uma
história completamente diferente da imaginada inicialmente. O que acabou se revelando a melhor coisa que poderia acontecer.
Escrevi alguns diálogos ainda no trabalho (espero que
minha chefe jamais leia isso), voltei para casa pensando em
algumas possibilidades e, do nada, me lembrei daqueles
sorvetes de máquina, que traziam sempre um pouco do sabor anterior, que a pessoa à sua frente na fila tinha acabado
de pedir. Não pude deixar de sorrir ao notar que tinha acabado de bolar a metáfora perfeita para o que eu queria dizer.
O título inicial seria “Até que a última estrela se apague”. Acho que seria um bom título também, mas confesso
que sou um piegas incorrigível e, vez ou outra, me vejo ferrenhamente apegado aos clichês. Depois que pensei em “O
Sentido da Vida”, percebi que jamais essa história poderia
ser intitulada de outra maneira.
Resumindo, foi um dos textos que mais gostei de escrever e que mais me deixaram feliz com o resultado.
Espero que vocês gostem.
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“O Sentido da Vida” foi destaque no Desafio “Ficção Científica”.
Sobre o autor
Fabio Baptista nasceu e cresceu (bom... crescer é modo
de falar, porque parou nos 1,67) em São Paulo, cidade que
odeia nos dias úteis por causa do trânsito e nos fins de semana por causa da ciclofaixa (que provoca trânsito), mas de
onde, num tipo de síndrome de Estocolmo Edipiana, sente
saudade já no segundo dia das férias. Estudou para ser desenhista, tentou ser roteirista, acabou virando Analista de
Sistemas (e tem consciência que isso não faz o menor sentido). Começou a escrever meio que por acaso e acabou pegando gosto pela coisa (na verdade foi uma maneira que encontrou de economizar com terapia). Participou de algumas
antologias, publicou e-books (pelos quais ninguém se interessa) na Amazon e está trabalhando esporadicamente em
uns 2 ou 3 romances. Espera concluir, um deles pelo menos,
até a Copa (a do Qatar em 2018). Procura escrever coisas
que despertem emoções, lágrimas e sorrisos, prezando
sempre pela qualidade literária. Vem falhando miseravelmente até aqui, mas continua tentando.
Contato: fabiobaptista.writer@gmail.com
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Zona Sul
Gustavo Aquino

“Mais um filho de Zambi
cansado de ver sangue aqui na sul”.

Peruíbe
DEBAIXO DO CHUVEIRO ESCANGALHADO, Peruíbe cantou
funks, teceu rimas, deu vazão a sua verve poética-mobral
sob o correr da água fria.
Depois, de banho tomado e devidamente enxugado, dirigiu-se ao quarto atravessando todos os cômodos da casa
numa única passada de perna. Fechou-se ali, sintonizou o
som na faixa que mais gostava e, apontando os indicadores
na direção de algum alvo invisível, ensaiou passinhos enquanto a melodia estrambótica fazia tremer os madeirites e
os telhados de zinco dos barracos vizinhos.
Deixa elas passar,
deixa elas passar,
essa é as minas zicas da balada.
Aliando a ação ao refrão, Peruíbe girou nos calcanhares
e parou diante do espelho. Quedou-se ali em silêncio; observou o seu reflexo, deslizando o olhar por toda a extensão
de sua miscigenada cútis, até que finalmente foi tomado por
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uma alegria juvenil com o que não viu. Nenhuma espinha
maculara seu rosto de ontem para hoje: tudo concorria a
seu favor naquela noite de sexta-feira.
Satisfeito com o resultado da inspeção facial, vestiu-se
com as melhores roupas que a sua imensa vaidade poderia
adquirir: uma camisa da Hollister, uma bermuda estampada com um “Oakley” em letras garrafais, uma bombeta
snapback azul bebê da New York e um crucifixo de prata.
Calçou o escalafobético Puma Disc Ferrari, perfumou-se
exageradamente com uma versão genérica de 212, pegou as
chaves de casa que estavam aos pés de um Menino Jesus e
se preparou para estourar a boa.
Desceu as escadas de madeira podre com eufórica rapidez e ali, rente ao portão que fazia a fronteira entre o
quintal de sua casa e as vielas enlameadas da Favela da Olaria, viu o próprio pai espojado no chão de terra. Rodeado
por algumas garrafas vazias espalhadas em profusão, com
as mãos insensíveis segurando uma fotografia contra o
peito, o homem roncava devido à pesada bebedeira.
Peruíbe praguejou alto. Aproximou-se lentamente e,
num ímpeto de desmesurada violência, retirou a fotografia
das mãos do ébrio adormecido. Erguendo-a contra a réstia
de luz que dardejava dos barracos à sua volta, mirou aquela
imagem que já conhecia tão bem: no centro do papel fotográfico, posicionados em um cenário monocromático constituído por barracas, carrosséis e roda gigante, via-se um
casal em destaque.
Num átimo, ao reter-se sobre a figura dos amantes que
se abraçavam, olhos prometeram lágrimas. Porém, Peruíbe
resistiu firme. E, preso ao próprio paradigma cavernoso de
que homem que é homem não chora – nem mesmo quando
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a saudade da falecida mãe vem à tona e atesta que o alcoolismo descontrolado do pai derivava de uma amarga lacuna
deixada por aquela que fora a sua única companheira na
miséria – ele meteu a fotografia no bolso da bermuda, ignorou o bêbado aos seus pés e ganhou as ruas na direção do
baile funk.
Poeta
Poeta apoiou o plexo contra o muro e, após certificar-se de que não iria sujar a camisa branca, fez a alavanca. Suspirando, limpando superficialmente a palma das
mãos, sentou-se confortavelmente.
Numa morosidade maciça, afastando o caderno para o
lado, acochou o beck nos lábios grossos enquanto murmurava um daqueles sambas antigos:
Meu desespero ninguém vê,
sou diplomado em matéria de sofrer.

Deu um trago demorado, conservando a marofa na
boca antes de expeli-la pelas narinas dilatadas. Suspirou
novamente, os olhos retidos na paisagem que se abria em
milhares de circunferências à sua frente. Daquela distância,
podia ver claramente os barracos que serpenteavam morro
abaixo e, à esquerda, além dos córregos e dos terrenos baldios, o campo de terra do Águia onde seu pai costumava
levá-lo aos domingos.
Despertou o olhar do cenário ao evocar a lembrança do
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pai. Coçou o nariz, prendeu o choro e deu mais um catranco.
─ Tá pensando em quê, viado? ─ soou a voz inconfundível às suas costas.
Poeta manteve-se na mesma posição, toda a sua atenção voltada apenas para a fumaça do baseado. Finalmente,
permitiu-se olhar de soslaio, por cima do ombro direito, na
direção da figura volumosa que agora encostava a moto
rente ao muro.
─ Nada, Janjão! ─ respondeu, afinal, voltando-se para
o seu interlocutor.
Os dois se olharam em silêncio por alguns instantes,
um silêncio significador de abraço, aperto de mão e disposição para matar ou morrer um pelo outro. Depois, sem nenhuma razão aparente, gargalharam; o som de suas risadas
agitando a favela inteira.
─ Passa bola vai, Romário... ─ disse o recém-chegado,
desligando a moto.
Poeta sorriu e passou o beck
─ Porra! De onde é essa, tio?
─ Gostou?
─ Hã-ram! ─ atestou Janjão enquanto devolvia a bagana. ─ Vamos cair para onde?
─ Eu até quero fazer um rolê, tio ─ desabafou Poeta,
finalizando o baseado. ─ Mas tenho aula.
─ Falta! Vamos chegar naquela festa que vai ter na 13,
na casa do Fuvinho. Geral vai dar uma raspada lá!
Poeta digeriu as informações e, mecanicamente, verificou a hora no relógio digital. Jogou o olhar na rua, agora já
movimentada com o fluxo dos estudantes que cursavam o
período noturno, e pensou: “Que se foda, tio, já perdi uma
porrada de aula mesmo!”.
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─ Bora! ─ anunciou, saltando do muro e derrubando o
caderno até então esquecido ao seu lado.
─ Bagulho caiu, moscão! ─ apontou Janjão, inclinando-se para apanhar o caderno do chão. Puxou-o pela
capa surrada e, atendendo a um pedido de sua curiosidade,
folheou as páginas atulhadas de frases. ─ Que porra é essa
que você fica escrevendo aqui?
Poeta arregalou os olhos, atônito.
─ “É que arrisco a prosa mesmo com balas atravessando os fonemas” ─ declamou Janjão, simulando a voz do
amigo e macaqueando os seus trejeitos. ─ “É o verbo,
aquele que é maior que o seu tamanho. Aqui ele cambaleia,
baleado! Palavra massacrada ensanguentando o destino
suburbano: cante-me agora, irmão, do seu cotidiano!”
Janjão, ao ler aquilo, quedou-se calado. Alternou o
olhar do papel para Poeta, de Poeta para o papel.
─ Mano... Você precisa comer alguém.
─ Cala boca! ─ respondeu Poeta apanhando o caderno
e aprumando-se na garupa.
A moto roncou e eles saíram cantando pneu. Janjão,
num impulso de exibicionismo, gargalhando, empinou a
roda dianteira na intenção de se mostrar para a rapaziada
que tomava uma cerveja na birosca do Ceará. Poeta riu e,
ao cruzar com um grupo de colegas que eram da mesma
classe que ele, gritou:
─ Molecadinha, fala lá para a professora que a soma do
quadrado dos catetos é igual ao caralho da hipotenusa o
meu pau! ─ o som da penúltima sílaba do predicativo se
perdendo na salva de tiros que saiu do escapamento enferrujado.
Fumaça
57

Fumaça bocejou e esfregou o rosto. Olhou novamente o vermelho-sangue do farol, já muito puto da vida
com aquela demora. Apoiou o queixo prognata no punho,
entediado. De súbito, escutou algo vibrar. Rápido, apanhou
o celular e, ao deslizar o dedo na extensão da tela, viu a
mensagem da Neném ─ aquela preta gostosa com a qual tinha passado metade da noite num motel da Raposo ─
anunciando que queria mais.
O vermelho-sangue do semáforo desmanchou-se num
verde-escuro e Fumaça, gargalhando consigo mesmo como
se o mundo fosse uma cômica anedota, acelerou. Fez uma
curva ousada, a esquerda firme no volante e a destra aumentando ainda mais o volume daquele rap que troava dos
alto-falantes:
Eu vim devolver o seu sorriso favela,
leve e solta para cantar.
Nunca esquecer como sua paz é bela,
dá força para continuar.
Quebrou à direita, rasgou no descidão das Palmas num
embalo espaçado e estacionou habilmente numa vaga que
improvisara em cima da calçada, bem no começo da 13.
Desligou a chave da ignição, os olhos inspecionando a escuridão que se alastrava pelos automóveis acotovelados ao
longo da rua estreita. Pegou o maço de cigarros, o três oitão
escondido no porta-luvas e, ao sair do carro, subindo a gola
da camisa, ajeitando a guia de Ogum trançada no pescoço,
seguiu rumo ao fluxo.
─ Achei que ia ramelar no bang, tio? ─ disse Fuvinho,
muito louco de lança-perfume, cambaleando pela rua na
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sua direção.
─ É nóis, cachorro! ─ respondeu Fumaça, abraçando-o
carinhosamente.
─ Os moleques tão lá, tio. Janjão e o Poeta tão no fervo.
O Peruíbe sumiu faz um tempo. Cola lá! ─ enfatizou o anfitrião, conduzindo-o até a entrada da casa.
Tudo era festa lá dentro, uma balbúrdia de cores, cheiros, música alta, drogas e bebida. Fumaça, gingando os quadris com aquele andar malemolente tão característico dos
malandros, cumprimentou a rapaziada enquanto ia
olhando as mulheres que passavam. No meio da improvisada pista de dança, trombou com Poeta e Janjão observando, boquiabertos, a competência das novinhas rebolando a sensualidade de seus quinze anos.
─ Mano! ─ exclamou Janjão no instante em que bateu
o olho em Fumaça. ─ Quanto tempo, viado! Se liga, Poeta!
Abraçaram-se efusivamente. Abraçaram-se como se
fosse uma última vez. Poeta apanhou três copos com uísque
e energético de uma das bandejas e serviu os amigos. Fumaça virou metade da bebida numa golada só, estalou a língua, afastou momentaneamente aquela sensação funesta
que teimava em azucrinar o seu íntimo desde que havia chegado e tentou em vão olhar o baile com renovado interesse.
─ Eai, Poetinha? Suave? ─ indagou Fumaça olhando
para o amigo, o copo à meia altura dos lábios.
─ Suave, negro! ─ afirmou Poeta, tomando um gole e
jogando o corpo levemente para a esquerda.
Fumaça sorriu. Inclinou-se para o lado e viu o caderno
de Poeta encostado no sofá.
─ Ainda tá escrevendo umas merdas?
Riram. A gargalhada dos três amigos mesclando-se
com o refrão daquela música que prometia dinheiro, carro
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e a ostentação brilhando nos olhos de todas as gostosas
desse mundo.
─ Vou vazar... ─ falou Fumaça estranhamente inquieto,
sem mais nem menos, olhando o fundo do copo de plástico.
─ Qual foi, tio? Acabou de chegar? ─ questionou Janjão.
─ É aquela fita na Grota, né? Falaram que o Juruna te
jurou e que os caras...!
─ Esquece isso, Poeta. Vamos falar nessa parada, não.
Vou vazar. ─ disse Fumaça, silenciando o amigo no meio da
frase e entregando-lhe o copo vazio. Olhou para os lados,
aquela estranha sensação avolumando-se cada vez mais. ─
Logo mais dou um salve em vocês.
Ao sair de dentro do ambiente abafado, Fumaça sentiu
a brisa noturna agitar suas roupas enquanto descia a rua a
passos lentos. Subitamente, gemidos soaram ao seu redor.
Intrigado, olhando para o lado direito, viu Peruíbe, encostado no capo de um Palio, totalmente alheio à sua presença,
dando uns amassos numa garota. Fumaça abriu um sorriso
e deu as costas sem dizer nada, achando melhor não embarreirar o amigo com um inapropriado adeus. Já próximo do
seu carro, olhando a lua lá longe, tocou a guia de Ogum e,
sem saber por qual motivo, cantou baixinho um ponto de
proteção:
Ogum, Ogum Iara,
Salve os campos de batalha,
Salve a sereia do mar.
Ogum, Ogum Iara.
Nesse momento, um Golf vermelho acendeu os faróis e
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arrancou das sombras. Os disparos ecoaram alto, quebraram nas encruzilhadas iluminadas por velas de sete dias,
berraram em discursos prolixo-ensanguentados pelas vielas e fizeram Fumaça tombar de joelhos.
Seguiram-se os gritos, o tropel acelerado de passos. Fumaça abriu os olhos com dificuldade e pôde ver a tentativa
frustrada de Janjão, Poeta e Fuvinho no momento em que
os amigos tentaram soerguê-lo do chão. Inclinando-se a um
lampejo de humor, sorriu diante da atitude dos companheiros; tarde, ele sabia que já era tarde demais. Toda uma vida
e mais seis meses se esvaiam junto com o sangue que escorria pela calçada.
No entanto, antes que tudo se apagasse, uma tristeza
absoluta tocou o âmago de sua alma quando ele pôde ver de
relance que Peruíbe, também caído, com a íris esquerda
despedaçada por um dos projéteis, agonizava sob o soluçar
da garota que velava os seus últimos estertores de vida.
Acabaram-se as festas.
Acabaram-se as risadas, a alegria de todas as horas.
Tudo o que restara, agora, era somente a voz grossa de
Ogum, com hálito de fogo e ferro, anunciando por todos os
terreiros que havia avisado…
… Que havia avisado.
Soberana de Todas as Horas
Estou aqui...
Desolado diante da certeza de que nunca mais ouvirei
as suas risadas. Estou aqui, consciente da irreparável perda,
emputecido com o meu voluntário ateísmo que me faz enxergar a vida de uma forma dura, sem a muleta espiritual
necessária que me faça crer que toda essa porra vivida não
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foi em vão. Estou aqui, ainda sem acreditar que vocês se foram levando uma parte valiosa da minha história. Estou
aqui tentando escrever epitáfios, tentando vomitar homenagens, louco para me apegar a alguma coisa que me conforte no meio dessa guerra que se fez soberana de todas as
horas – aquela que se alastrou em todas as arestas da nossa
miserável existência, aquela que se insinuou nas madrugadas, aquela que veio para lançar chumbo quente em crânios
párvulos, obrigar bala perdida a se achar em corpos juvenis
e enlutar famílias inteiras. Estou aqui, implorando, num último lampejo de religiosidade africana, para que Exu, com
suas pernas de vento, atravesse as florestas de Oxóssi, as
montanhas de Oloroke, os mares de Iemanjá, as nuvens de
Iansã e vá correndo avisar lá para Oxalá que mais um de
seus filhos está desesperado na terra.
Ano de Xangô
Fuvinho ajeitou a gola esgarçada da camiseta
listrada. Olhou para o lado, na direção do assento mais
próximo, e seu riso canalha de bêbado rebentou mais uma
vez com a renovada série de provocações que Janjão e Poeta, com as cabeças investidas para fora das janelas do ônibus, lançavam aos transeuntes a cada nova esquina.
─ Sua mãe foi soltar balão e queimou o bigode!
─ Pega na mangueira, oh o-o-o-oh!
─ Chega de zueira, tio! ─ disse Fuvinho, controlando a
gargalhada. Apanhou a garrafa prensada entre as coxas,
abriu a tampa com o dente, deu uma bicada e passou para
Janjão. ─ É a nossa última breja, cuzão! Tamo chegando já!
Janjão sorveu metade da cerveja, a volumosa barriga
movendo-se espasmodicamente com o sacolejar do ônibus.
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─ E esse pico que nóis tá indo? É da hora, viado?
─ Hã-ram!
─ E quem trouxe da preta? ─ perguntou Poeta, apanhando a bebida das mãos de Janjão e entornando o resto
do conteúdo num gole só. Soltou um arroto estrepitoso, varejou a garrafa janela afora em algum dos cruzamentos da
vida e, soluçando, arrematou. ─ Quem trouxe do bom?
Ao ouvir aquilo, Fuvinho arregalou os olhos. Tateou os
bolsos abruptamente, o semblante cafuzo denotando uma
insofismável surpresa. Fixou o olhar nos amigos, observando, com dissimulado divertimento, o laivo de preocupação pairar no interior castanho-escuro daquelas íris. Pouco
a pouco, viu a apreensão dos dois diluir-se em súbita felicidade no instante em que o punho fechado de sua mão esquerda, erguida à meia altura, desabrochou a revelação de
uma trouxinha envolta num plástico transparente.
─ Qual é, Poetinha?! Comigo não tem melisquência na
virada do ano, não, menor! ─ disse Fuvinho arremessando
a trouxinha na direção dos amigos.
─ De onde é essa, tio? ─ perguntou Janjão ao apanhar
o objeto com inusitada destreza no ar. Deslizou os dedos
balofos ao longo da superfície retangular da maconha prensada, quase como uma carícia. Levou a trouxinha na direção das narinas, cheirando-a por alguns momentos. Depois,
apregoou num tom doutoral:
─ É do Sapê!
─ Caralho, gordão! Como soube?
─ Vem com nóis, papai! ─ respondeu Janjão, abrindo
um sorriso perfeito no rosto redondo.
O som de suas risadas juvenis reboou em todos os assentos daquele ônibus vazio. Embrenharam-se em conver-
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sas desconexas, promoveram brincadeiras obsoletas, assobiaram fados impossíveis, meteram as cabeças para fora
das janelas e, sob o olhar da noite iluminada, largaram voz
por todas as ruas desse mundo:
Os maloqueiro vem, os vagabundo tão.
As minazinha tem, atrasa lado não.
Cê sabe qual é? Mô satisfação!
Simples, direto, de coração.
A rua é nóis, tio!
─ Qual é, motorista? ─ gritou Fuvinho ao perceber que
deveriam descer já no próximo ponto. ─ Vai descer aqui,
primão!
Saltaram do ônibus aos berros, na altura da Paulista
com a Haddock Lobo. Seguiram em fila indiana, à passos
trôpegos devido ao avançado estado de embriaguez em que
se encontravam, movimentando-se por entre a multidão
que se acotovelava ao longo da avenida no aguardo da chegada do novo ano. Quebraram a primeira direita, na direção
do Baixo Augusta. Pararam em uma das biroscas, tomaram
três chamadas de conhaque e, ali mesmo, dichavaram a maconha e fumaram um baseado do tamanho de um bonde.
Prosseguiram descendo cada vez mais a rua naquela retardada romaria, mexendo com os travestis que exibiam
sua nudez rente aos muros pichados, passando a mão na
bunda das putas escanchadas nas mesas de alumínio dos
botecos de esquina. Janjão quedou-se para trás, estancou
em um dos postes e tirou do bolso da bermuda um pino de
plástico contendo cinco gramas da branca em seu interior.
Poeta e Fuvinho, ao notarem aquilo, retornaram correndo.
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Rindo por tudo, trabalharam a cocaína com profissional esmero em cima de um cartão telefônico, pouco se fodendo
para os olhares curiosos que os fulminavam; delineados
pelo brilho multicolorido do néon das casas noturnas que
margeavam as calçadas, fizeram nevar em pleno verão paulistano.
Fuvinho deu o primeiro quebra. Ergueu a cabeça, espirrou quatro vezes, esfregou o nariz com as duas mãos e
jurou por tudo de mais sagrado que aquela brizola era boa
a pamparra. Chupou o ar, fingindo ter algo entre os dentes,
e olhou ao redor. Soltou um grito quando reconheceu que
finalmente haviam chegado.
Irromperam puteiro adentro sem cerimônia, o pensamento em desalinho, o diabo no corpo. Fumaram mais uma
bagana lá dentro, velados pelas luzes oscilantes. Derrubaram copo de cafetão, pisaram no pé de vagabundo, beijaram
boca de mulher de zona, fizeram batucada de partido-alto
e, na confirmação do primeiro minuto do Ano-Novo, no
romper da meia-noite, abraçaram-se vociferando votos da
mais equidistante felicidade enquanto as prostitutas, totalmente despidas, esparziam pétalas de rosa branca em tudo
e todos para criar uma destoante primavera naquele ambiente abafado que cheirava a bodum, sexo e lavanda.
No paroxismo da algazarra, um dos convivas, afastando-se dos abraços suados de uma das mulheres, ergueu
a taça de plástico no alto. Sua voz grossa ribombou nos quatro cantos do puteiro, calando a música ensurdecedora que
explodia das caixas de som e atraindo momentaneamente a
atenção de todos os olhares para si.
─ Kawó Kabiesilé! Salve o Ano de Xangô ─ gritou o
desconhecido, a voz denotando curiosa sobriedade e a camisa aberta, desabotoada até o umbigo, revelando uma guia
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marrom caída ao longo do plexo peludo. ─ Salve o Rei da
Justiça!
Fuvinho escutou tudo calado, sem entender nada, a
mente tão atrapalhada que já não se lembrava do que pensara no minuto anterior. Viu aquele homem entornar a
taça, sustentar-se com cômica desenvoltura nos ombros finos da prostituta por alguns instantes e depois desabar no
chão. Riu. Procurou os amigos com o olhar completamente
enevoado e, lá do outro lado do salão, pôde ver Janjão e Poeta, recostados contra a uma parede espelhada, sugando
desbragadamente a ponta dos seios redondos de uma morena.
A gargalhada rebentou mais uma vez, impregnou-se
com a música e ganhou coro em outras bocas. Naquela noite
não houve brigas, tiros e nem mortes. Quem era de fumar,
fumava. Quem era de cheirar, cheirava. Quem era de beber,
bebia.
Tudo na santa paz do ano de Xangô que se iniciava.
Janjão
O dia cumprira seu rito, fizera rastros, aglutinara
lembranças e fora sucedido pelo entardecer que, por sua
vez, deixou as esperanças morrerem desamparadas em
cada beco, em cada quebrada. A noite baixou soberana, fezse a dona do pedaço, dissolveu-se em madrugada, espalhou-se na indecisão das encruzilhadas e deu forma ao
vento-sinistro que varria o conchavo das vielas mudas.
Janjão tinha acabado de realizar a última entrega. Conferiu o troco atentamente e, ao certificar-se de que não recebera uma mísera caixinha, suspirou desoladamente. Ajei-
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tou o corpo obeso no assento da moto, girou a chave na ignição e ganhou o descidão das Palmas sob a tutela macabra
daquela escuridão sem lua. Com o visor ensebado do capacete transformando tudo à sua frente num borrão impreciso, fitou absortamente as luzes de mercúrio que se derramavam dos postes.
Ninguém nas ruas.
Ao desviar da primeira lombada, inspirou-se a um lampejo de humor e projetou o corpo para empinar a moto; porém, sem nenhuma razão aparente, desistiu logo em seguida. Dobrou a primeira esquerda, entrou na terceira direita, evadiu-se de outra lombada.
Lembrou-se de Fumaça.
Seguiu pela Rua do Meio com o coração estranhamente
pesando no peito. Percorreu com olhos assombrados o cenário familiar que agora deslizava diante de si. À esquerda,
além dos terrenos baldios, viu o bruxulear das luzes dos
barracos de madeirite e zinco da Favela da Olaria.
Lembrou-se de Peruíbe.
Nova lombada. Dessa vez Janjão não quis jogar a moto
rente ao meio-fio como sempre fizera. A eloquência do silêncio que se espalhava além do rosnar do motor o fez olhar
para trás. Não viu nada, apenas um clarão espocando da escuridão profunda acompanhado de um estampido. Algo o
atingiu na altura do ombro, levando-o ao chão.
Lembrou-se de Fuvinho.
Tentou levantar, mas não conseguiu. Sangue escorria
copiosamente, um buraco rombudo na omoplata que nem
mesmo Deus querendo iria cicatrizar. Julgou ouvir passos
cada vez mais fortes aproximando-se de sua direção. Sentiu
um aperto forte no peito. Girou o corpo para a esquerda
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com dificuldade, descansou o braço quebrado numa elevação irregular da calçada e pôde ver três homens encapuzados, emoldurados por um céu saturado de nuvens escuras,
olhando-o com divertida curiosidade.
Lembrou-se da mãe, do pai que morreu cedo.
As mais vivas cores da madrugada assumiram expressões significantes de significados, a qualidade das coisas
tornando-se superlativa. Uma tranquilidade sem sentido
estabeleceu-se em sua consciência; o sorriso quase abstrato
que agora resplandecia em seu rosto gordo parodiava o barulho do engatilhar das pistolas. Sentiu aquele estranho júbilo abrir-se em horizontes infinitos, sentiu a felicidade das
tardes, dos risos, dos amigos, da paz que sempre buscou nas
linhas marginais de sua curta existência periférica.
Lembrou-se de Poeta.
Morreu com doze tiros do pescoço para cima.
Poeta
Gotas de suor porejavam de sua testa. Sentiu um
frio opressor na boca do estômago, as pernas em visível tremedeira. Trouxe o caderno para mais perto dos olhos estressados, folheou as páginas nervosamente até que, finalmente, encontrou o que queria.
Pigarreou e pôs-se ler:
É que arrisco a prosa mesmo com balas atravessando os fonemas.
É o verbo, aquele que é maior que o seu tamanho.
Aqui ele cambaleia, baleado!
Palavra massacrada ensanguentando o destino suburbano:
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cante-me agora, irmão, do seu cotidiano.
Ao finalizar a declamação, Poeta, envergonhado,
aguardou o esmorecer das poucas palmas que reverberaram dentro daquele boteco improvisado em sarau vespertino. Fechou o caderno, recebeu do próximo participante
um tapinha de consolação nas costas e desceu do púlpito.
Despediu-se das poucas pessoas que estavam ali, não se
sentindo confortável o suficiente para aguardar o resultado
do desafio. Atravessou o bar e ganhou as ruas de terra batida.
Fazia calor naquela tarde de julho.
Resolveu entrar no campo de terra do Águia. Olhar cravado no chão, pernas fazendo e desfazendo sombras pelo
caminho. Sentou-se no alambrado semidestruído que ladeava as laterais, colocou o caderno amarfanhado de lado e
deixou a cabeça desabar pesadamente nas mãos abertas.
─ Testa? ─ soou uma voz infantil.
Poeta levantou o olhar marejado e viu Tigrinho, na magreza de seus sete anos, mirando-o com aqueles olhos de
criança sonhadora.
─ Só você mesmo para me chamar assim, Tigrinho!
Tranquilo?
─ Ajuda eu colocar meu peixinho no alto?
Poeta sorriu. Levantou-se do alambrado, balançou a
cabeça como alguém que afasta uma triste saudade, e se dirigiu ao centro do campo de mãos dadas com a criança. Arrumou o peixinho de Tigrinho, fez o cabresto, desembaraçou a rabiola e colocou-o no alto para cruzar com os outros
que ensaiavam voos ousados no céu ainda azul.
Era tempo de pipa na zona sul.
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Fim.
Bastidores
Tenho muitas saudades de todos eles. Sim, muitas.
Tenho saudades do Peruíbe, que na vida real se chamava Leonardo Esteves e era o meu melhor amigo. Tenho
saudades do Janjão, que foi o apelido do João quando estávamos no Fundamental. Tenho saudades do Fumaça, conhecido como Jefferson, e do seu sorriso branquinho.
Tenho saudades, muitas saudades, e queria infinitamente que estivessem aqui para ler esse texto, mas, infelizmente, eles foram apanhados pelo destino traiçoeiro das vielas escuras da deselegância. Gostaria que esse conto fosse,
de fato, uma obra de ficção. Gostaria que as minhas amizades infantis não houvessem sido esfaceladas e espalhadas
aos quatro ventos. Gostaria que a minha adolescência não
houvesse sido permeada de crisântemos, coroas de flores,
cruzes e lágrimas.
Infelizmente, a inspiração para esse conto veio daí.
Por um cotidiano mais ameno em todas as quebradas do
mundo.
“Zona Sul” foi destaque no Desafio “Cotidiano”.
Sobre o autor
Gustavo Aquino dos Reis nasceu em São Paulo, SP, em
1987. Pseudo-escritor e detentor de um caderno amarfanhado cheio de citações esdrúxulas extraídas de todos
aqueles livros de Hermann Hesse, Eiji Yoshikawa, Frantz
Fanon, Aimé Césaire, Pedro Juan Gutiérrez, Laura Restrepo, Anaïs Nin, Paulo Lins, Alejo Carpentier, Cortázar,
Thor Heyerdhal e Sol Yurick.
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Uma boa e heterogênea mistura.
Para um rapaz confuso e inseguro consigo mesmo em
relação às incertezas da vida, essa combinação, agregada
aos mais destoantes estilos musicais, podem fazer com que
não se chateie e que viva bem atormentado. O que é bom.
Afinal, o mais importante é não se chatear.
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Lembranças
Futuras
Catarina Cunha

DESPERTOU COM A CONVERSA animada das crianças. Conferiu com afiado olhar paterno se estavam bem. Tomou banho, escovou os dentes e penteou os cabelos. Escolheu o
terno de linho branco das sextas-feiras. Com o lenço azul de
seda aparecendo na lapela e os sapatos engraxados, completou o visual com um chapéu panamá.
A ansiedade passeou pelas lombadas estancando num
velho amigo: “Guerra e Paz”. Sentou na poltrona e pediu silêncio aos pequenos: “Se comportem e amanhã um de vocês
poderá brincar no pátio”.
O silêncio borbulhou por alguns segundos enquanto o
homem mergulhava nas águas abissais. Cadenciou as braçadas com as pernadas capítulo por capítulo, inspirando letras, expirando linhas em direção ao horizonte emendado
com o céu. Enquanto o útero do romance, que a todos acolhe e expande, pulsava a flutuação sobre as ondas cerebrais.
O braço em flecha aproveitava o fluxo da maré rumo ao conhecimento deixando o torpor da obra abraçá-lo lentamente.
Quando as Tropas de Paz entraram a procura de sobreviventes do bombardeio encontraram o corpo elegantemente sentado numa velha poltrona da biblioteca arrasada.
O sargento fechou os olhos fixos do homem na estante e o
livro em seu colo. Um soldado esperou todos saírem, pegou
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o livro e escondeu dentro da roupa. Nem a guerra o impediria de nadar.
Fim.
Bastidores
Este texto nasceu do desafio de criar um conto a partir
de uma foto de uma biblioteca devastada. Passando pela
rua vi um senhor muito bem vestido lendo um livro. Ventava muito e começava a chuviscar. Ele estava sentado em
um banco de praça sujo e quebrado, mas parecia extremamente feliz. Ali mesmo escrevi o conto a caneta em meu inseparável caderno, inicialmente com quase mil palavras.
Depois de passar a limpo, enxugar e revisar sobrou menos
de trezentas palavras magrinhas e profundas, que me valeram um lugar nesta concorrida antologia.
“Lembranças Futuras” foi destaque no Desafio “Imagem”.
Sobre a autora
Catarina Cunha é alagoana. Foi bancária e advogada e,
desde 2006, quando finalista do Concurso "Contos do Rio",
do jornal O Globo, dedica-se a escrever literatura e roteiros
para WEB, TV e cinema. Ganhou o Primeiro Lugar no "1º
Concurso Crônicas Cariocas", em 2008. Possui três livros
publicados de contos e crônicas: DEU VACA (2010), PIPOCAS NO ASFALTO (2012) e CONTOS CONJUNTOS
(2014). CONTATO: catarinacunha@gmail.com
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Diabetes
Alexandre Coslei

— O SENHOR ESTÁ DIABÉTICO.
Três semanas depois, a sentença do médico ainda soava como um sino eclesiástico. A notícia, ao invés de conduzi-lo à moderação dos arraigados hábitos ditados pela
gula, despertou-lhe uma rebeldia feroz. Tornou-se relapso.
Atrasos e constantes negligências causaram a demissão do
emprego que o sustentava há dez anos numa vida confortável. Comemorou a entrada no período sabático.
Diabetes, resultado de uma voracidade indiscriminada.
A glicose invadira seu sangue como uma horda de bárbaros
ansiosos por inundá-lo de uma selvagem doçura insalubre,
todos dispostos a impor novas leis à sua alma. Diabetes,
essa maresia de açúcar que corroía seu corpo de dentro para
fora. O deleite dos seus excessos dionisíacos agora queria
condená-lo à castração do apetite.
– Jamais – ele pensava.
Osvaldo não tinha vergonha da silhueta avantajada, caminhava trôpego e determinado pelas vespertinas calçadas
incandescentes do verão de Copacabana. Não se considerava um homem obeso, via-se como um personagem de
grandes estruturas. Desempregado e com a conta bancária
fortalecida pela indenização trabalhista, arrastava-se quase
todos os dias em penosas jornadas gastronômicas.
– O que não mata, engorda – ele respondia quando o
alertavam sobre a sua enfermidade.
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– Você quer morrer, Osvaldo? – Bradava a esposa.
Quando prevalecia o cansaço, encostava a barriga no
balcão de um botequim, pedia um cafezinho e uma provinha da rabada. Impressionava-se ao perceber como tudo
havia adquirido mais sabor após o diagnóstico da diabetes.
O doce, docíssimo; o salgado, picante. O mundo iluminouse num palco de delícias potencializadas. E a sede? Uma
sede constante, insaciável, que levava tempero até ao mais
insípido copo d’água.
Desertor do sexo, Osvaldo encontrou na constante e urgente necessidade de urinar uma nova modalidade de orgasmo. Sim, a diabetes para ele se resumia nisso, o prazer
pela ânsia dos excessos. A situação fazia com que recordasse um filme que havia marcado suas experiências de cinéfilo: Despedida em Las Vegas.
Não, ele não abandonaria os caprichos do paladar, mas
mergulharia nas profundidades do vício. Antes a vida plena,
mesmo curta, do que uma reles existência amputada.
– Minha glicose está a 500 – confidenciou para Ribeiro, um velho português, dono de um dos botequins que
frequentava.
– Cuidado com onde mija, capaz de chamar formiga –
Ribeiro não o poupava da ironia lusitana.
Formigas… aquela imagem fixou-se na mente de Osvaldo. Insetos em comboio buscando quitutes, farelos, restos para estoque e posteriores banquetes. Formigas, incansáveis estivadores culinários que tinham como única preocupação abastecerem-se de comida. Ele imaginou o quanto
seria feliz como formiga. Talvez numa reencarnação, quem
sabe? Não uma formiga esbelta e ligeira, mas uma saúva robusta e com privilégios na cota de refeições.
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Supõem os vizinhos do apartamento em que ele morava, que a inusitada obsessão por formigas culminou em
suas extravagâncias. Osvaldo comprou uma espécie de aquário, encheu de terra e fez dele um criadouro desses insetos
que recolheu pelas praças do bairro. Alimentava o formigueiro diariamente, havia se convencido que suas crias
guardavam predileção por quindim, o filé mignon da colônia que sustentava. Ele os comparava com ricas barras de
ouro, quindins amarelos, brilhantes e escondidos em sua
geladeira particular. Quindins que comia e dava de comer.
Os quindins eram a interseção, a comunhão entre ele e o
criadouro de formigas.
A esposa começou a se desesperar, o marido só saía de
casa para voltar horas depois com grande quantidade de sacolas cheias de compras do supermercado. Armazenava os
farnéis num freezer que mandara instalar no quarto em que
passou a ficar recluso. Osvaldo erguia seu próprio formigueiro em torno do formigueiro que mantinha. Olhava-se
no espelho e via a pequena cabeça coroando um corpo
gordo e esférico. Dois círculos dos quais brotavam seus
atarracados braços e pernas. Não era difícil ver-se como formiga, nem tanto uma saúva, assemelhava-se mais a uma
formiga vistosa e bem nutrida.
Galetos, pizzas, esfirras, hambúrgueres, pasteis, batatas fritas, sorvetes, refrigerantes, etc. Cada iguaria que ele
degustava era compartilhada com o formigueiro. Ao lançar
os petiscos no pequeno aquário, gostava de ver as formigas
em frenesi, excitadíssimas, atirando-se irrefreáveis sobre a
isca suculenta, vítimas da gulosa sofreguidão de uma fome
ancestral.
Não havia culpa naquela volúpia e a esganação tinha
sua beleza. Definitivamente, as formigas o compreendiam,
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não o censuravam, apenas se entregavam ao bufê silencioso, roçando as minúsculas antenas entre si, numa felicidade épica. Osvaldo comovia-se observando o ritual enquanto também abocanhava um naco de queijo prato.
Dona Nini, a esposa, preocupava-se vendo o comportamento isolado do companheiro. Nas poucas vezes que saía
do quarto, Osvaldo deixava vazar um cheiro azedo que impregnava o apartamento. Pálido, desgrenhado, língua embolada, se recusava a consultar o médico. Invariavelmente,
com um sanduíche de pernil numa das mãos e um copo de
fanta laranja na outra, ele cozinhava quatro ovos e os carregava para o seu recanto peculiar.
– Bom dia, Dona Nini. Como está seu Osvaldo? – Perguntava Castro, o porteiro.
– Ele está se matando e quer que as formigas sejam
cúmplices.
Nessa altura, todos do prédio já conheciam as excentricidades de Osvaldo, que ganhou dos parentes e amigos o
apelido de Tanajura. Por mais que alguns insistissem na
tentativa de socorrer Dona Nini, absolutamente ninguém
conseguia conversar com Osvaldo Tanajura. Ele exilara-se
com suas formigas na solidão das especiarias.
Tocava no vidro do viveiro e grunhia alguns sons ininteligíveis. Boca seca, já não conseguia falar, pois a doença
lhe suprimia a saliva. Faltava o ar. A vista embaçada, as
mãos vacilantes. Não bastava mais alimentá-las, ele queria
ser formiga. O peito doía. Num derradeiro gesto que os seus
sedentários músculos permitiram, lançou o aquário ao
chão, a terra espalhou o redemoinho de insetos e Osvaldo
deitou-se sobre eles. De súbito, arrombaram a porta do
quarto para acudi-lo. Tarde demais, Dona Nini o encontrou
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estático, com um sorriso discreto, o semblante sereno e saciado, olhos amarelados e pele descolorida. Misturado às
formigas, num abraço antropofágico, Osvaldo entregou-se
à única força capaz de resignar todo e qualquer pecado: a
morte.
Fim.

Bastidores
Quando li o chamado para o concurso do site Entre
Contos, com o tema dos Pecados Capitais, eu estava me recuperando de um pico de diabetes provocado pelos meus
exageros gastronômicos. Foi inevitável tecer a ideia da história, sentar e descrever a imagem de um personagem que
não deixava de representar minhas fraquezas, meus próprios pecados e loucuras, guardadas as devidas proporções.
“Diabetes” foi destaque no Desafio “Pecados Capitais”.

Sobre o autor
Alexandre Coslei é escritor carioca, jornalista e agrega
formação em Letras. É autor do livro “Os paralelepípedos
da Vila Mimosa”, que foi selecionado para participar do
prêmio Portugal Telecom em 2010, além de ser um dos vencedores do Concurso de Contos de São João Marcos promovido em 2013 pela Secretária de Cultura do Estado do RJ e
o Instituto Cidade Viva.
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O Fantasma da
Pracinha
Leonardo Jardim

GRITOS INFANTIS DE ALEGRIA e medo ecoavam em seus ouvidos. O aroma de pipoca salgada com muita manteiga impregnava o olfato. Os olhos procuravam ao redor na multidão aquele que tanto amava. Vultos multicoloridos acumulavam-se em torno com suas expressões vazias de preocupação. O coração acelerava e parecia querer explodir no
peito. Ele queria gritar, gritar muito alto, mas a voz não funcionava. Os vultos o seguravam, faziam perguntas incompreensíveis. Ele queria sair dali, mas estava cada vez mais
preso, as mãos seguravam-no cada vez mais forte. E o engoliram por completo...
***
Carlos acordou esbaforido e suado mais uma vez. O sonho aterrorizante estava a cada dia mais comum. Tomou
um banho gelado enquanto observava sua dor escorrer pelo
ralo. Vestiu-se, pegou o distintivo e desceu o morro para
mais uma jornada de trabalho.
Quando chegou à delegacia, percebeu que a fila de
atendimento estava muito grande e puxou um número pelo
sistema. Chamou a senha e uma senhora de meia idade sentou-se à sua frente.
— Bom dia, senhora... Maria dos Santos. — Viu o nome
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no computador.
— Bom dia, moço — ela respondeu apreensiva.
— A senhora pode me descrever o que aconteceu? —
iniciou com a pergunta padrão.
— Olha moço, não sei se vai acreditar: a menina que eu
tomo conta desapareceu.
— Me chame de Carlos. — Trabalhava há cinco anos na
delegacia de desaparecidos e pouca coisa o surpreendia. —
A senhora é a babá dessa menina?
— Sou.
— Onde estão os pais?
— Tão na Europa.
— Ok. Quando foi o ocorrido?
— Ontem de manhã — ela não conseguia manter suas
mãos paradas e as pernas tremiam.
— Onde foi?
— Na pracinha, moço... Carlos. Perto da casa da minha
patroa.
— Qual o nome da praça, senhora? — Digitava algumas
informações no sistema.
— Não é muito bem uma praça, não. Foi na Casa de Rui
Barbosa. O pessoal costuma chamar lá de pracinha.
— Hum, ok. Em Botafogo, né? — Seus olhos fitavam a
tela do computador e pouco olhava para a declarante. —
Conte como aconteceu.
— A gente tava brincando de correr. Ela tava na frente
fugindo de mim e eu fingindo correr atrás — sua voz falhou.
— Ela gostava muito de brincar disso, moço. E eu deixava
porque cansava e dormia facinho depois.
— Entendo. Continue, por favor.
— Então. Ela tava correndo e entrou naquela casinha
que tem no jardim, sabe qual é?
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— Não, não conheço o parque.
— É pequena e tem uma ponte antes da entrada. A Carol é muito arteira e adora entrar na casinha. Quando eu
entrei atrás dela, não tava mais lá. — Esbugalhou os olhos.
— Sumiu, moço. Escafedeu. — Aguardou alguma reação do
outro, mas logo desistiu e continuou: — Gritei igual uma
louca, procurei em tudo que é canto, mas não encontrei em
lugar nenhum.
— Essa casinha tem janela?
— Tem sim, umas duas, eu acho. Mas ela não pulou,
não, moço. Eu olhei depois que entrei. E tinha um monte de
gente do lado de fora que não viu a Carol pulando. — Estava
visivelmente nervosa.
O policial solicitou os documentos e alguns dados da
babá e dos pais e preencheu as demais informações que julgou necessário.
— Ok, senhora Maria. Esse é o Registro de Ocorrência.
Assine aqui e aqui — Entregou um papel recém-impresso.
— Quando tivermos alguma novidade, entraremos em contato.
Pensou em chamar a próxima pessoa da fila, porém desistiu antes do último clique. Alguma coisa naquele desaparecimento o intrigou. Avisou ao colega que sairia em investigação de campo, pegou a chave da viatura e dirigiu em direção a Botafogo. Depois de vencer o estressante trânsito da
cidade, alcançou o objetivo perto do meio-dia. A casa estava
fechada em consequência ao ocorrido, todavia Carlos apresentou-se exibindo o distintivo, conversou com uma dupla
de seguranças e logo entrava para conhecer o local do suposto crime.
Caminhou pelos jardins em busca de evidências. O jar-
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dim começava na frente da casa com muitas árvores, caramanchões, lagos, rios, peixes e uma cascata artificial. Após
atravessarem a mansão na qual um dia morou o famoso político — onde hoje funciona um museu em sua homenagem
—, um quintal ainda maior apresentou suas grandes árvores, lagos e corredores sob caramanchões enferrujados.
Destacando-se num canto, estava casinha onde teria ocorrido o desaparecimento.
A casinha — um quiosque, na verdade — ficava em um
tipo de ilha cercado por um rio artificial. Era feita de paredes octogonais de madeira pintadas de verde e telhado abobadado de cobre. O rio tinha cerca de um metro de margem
a margem e poderia ser facilmente atravessado sem a necessidade de utilizar a única ponte de acesso. O quiosque
era pequeno e tinha apenas uma porta de entrada, mas amplas janelas em outras três paredes. Bem iluminado, possuía um chuveiro que aparentava ter sido utilizado pela última vez pelo próprio Rui Barbosa, algumas placas informativas e, no chão, um piso de vidro mostrava o rio — e seus
peixes — sob a estrutura.
— Então foi aqui que ocorreu o desaparecimento de Carolina Barros? — perguntou olhando para Ana, uma das seguranças de pele morena, busto muito grande e cabelo
crespo preso em um coque.
— Foi aqui, sim. Eu tava de guarda ali, ó — apontou
para um ponto próximo ao casarão, de onde a visão da porta
de entrada era quase limpa. — A menina entrou correndo,
estava brincando de fugir da babá. A babá entrou rindo e
gritou “Te peguei!” — fez um gesto com as mãos. — Mas, aí,
começou a gritar que a menina tinha sumido. Eu e várias
pessoas corremos para lá e realmente a menina tinha desa-
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parecido. Procuramos o dia todo, em todos os cantos do jardim e do museu, mas não encontramos.
— Eu acho que foi o Fantasma da Pracinha — disse a
outra segurança de súbito. Tinha o nome Silvia no peito e
aparência masculina, de cabelos curtos e rosto quadrado.
— Fantasma do Pracinha? — perguntou o investigador,
intrigado.
— O pessoal diz que ele frequenta esses jardins desde
antes da chegada de Rui Barbosa — ela contava baixinho. —
O filho do Rui já dizia que o fantasma sumia com seus brinquedos. E casos de desaparecimentos aqui são muito comuns.
— De crianças?
— Não, não. Antes ele sumia só com coisas. — Olhou ao
redor desconfiada. — É a primeira vez que ele leva uma pessoa.
O policial agradeceu às senhoras e pediu liberdade para
investigar o quiosque. “Fantasma da Pracinha. Só dá maluco!”, ele pensava enquanto procurava por alguma evidência. Analisou com as poucas ferramentas que tinha — basicamente a lanterna do celular — todo o quiosque por cerca
de duas horas e encontrou apenas um pequeno fiapo no
chão. Pegou um ziploc no bolso e colocou a evidência nele
usando uma pinça de sobrancelha. Esse tipo de material faltava na delegacia e ele se virava com o que podia comprar
no mercado usando o salário de investigador. “Se eu conseguisse que os peritos viessem aqui hoje”. Ele estava preocupado porque no dia seguinte os jardins seriam abertos ao
público novamente e as impressões digitais e evidências estariam perdidas. Mas o delegado só solicitava visita técnica
à cena do crime em casos de muita repercussão.
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No dia seguinte, Carlos parou frente à banca quando
viu a capa de um tabloide famoso por suas manchetes escrachadas: “FANTASMA DA PRACINHA LEVA CRIANÇA PRO
ALÉM”. A imagem de um fantasma de desenho animado
dentro dos jardins da Casa de Rui Barbosa ilustrava grande
parte da capa. “A dúvida agora é se a grande imprensa vai
comprar essa história”.
Quando chegou à delegacia, o delegado, um homem
acima do peso com sérios problemas nas glândulas sudoríparas, o estava esperando com o tal jornal na mão.
— Você viu isso, Macêdo? — perguntou, quase esfregando o folhetim no rosto do investigador.
— Já vi, sim, delegado.
— E agora, Macêdo? O cara d’O Globo me ligou sobre
esse caso.
— E o que você disse? — Carlos estava acostumado com
o chefe. Sempre entrava em pânico quando um caso ganhava repercussão.
— Não disse nada. Disse só que você estava investigando. — Olhou suplicante para o subordinado. — Já descobriu alguma coisa?
— Ainda não, delegado. O caso é estranho mesmo. —
Pegou o jornal e folheou algumas páginas de notícias sangrentas, de futebol e com modelos seminuas. — Vou precisar dos técnicos.
— Vou ligar para eles. — Sacou um telefone e já começou a digitar os números. — Quero um suspeito preso ainda
hoje — fitou novamente o investigador. — Um que seja
deste mundo!
Quando voltou à Casa de Rui Barbosa, naquela manhã
ensolarada, o policial percebeu porque a chamavam de
“pracinha”. Bebês engatinhavam sobre tapetes e babavam
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seus brinquedos, crianças corriam pelos corredores ou praticavam culinária poeirenta com a terra. Babás fofocavam,
mães faziam terapia em grupo sobre os problemas em comum e turistas enfileiravam-se para conhecer os pertences
e a história do último ilustre morador daquela mansão.
Ele conversou com Patrícia, uma funcionária da administração da casa e conseguiu que isolassem o quiosque,
tentando reduzir o máximo a contaminação das provas.
Dois peritos chegaram logo depois. Entregou o ziploc com
o fiapo para João, o químico, analisar e esperou examinarem o local, acompanhando o trabalho à distância. O relacionamento entre Carlos e os homens da polícia técnica não
era muito bom, pois o investigador sempre questionava
seus laudos.
— Rapaz, acho que tenho um suspeito — disse Roberto,
o papiloscopista, após examinar por algumas horas o local
com luz negra. Carlos aproximou-se e observou a marca fluorescente de uma mão apoiada na janela. – O nosso sequestrador pegou a menina e fugiu por esta janela.
— Mas a impressão é de alguém que estava segurando
a janela pelo lado de fora — o investigador questionou.
— Sim, ele entrou pela janela, pegou a menina e saiu
por ela.
— Mas não teria outra marca do apoio de saída?
— Quem é o especialista aqui, me’rmão? Temos uma
impressão do suspeito e você deveria estar feliz por isso. —
Olhou para o outro perito sorrindo, retornou o olhar debochado e acrescentou: — Queria meu trabalho, fizesse faculdade.
“O velho argumento imbecil”. Carlos saiu da cena do
crime e passou novamente na administração. Solicitou que
todos os funcionários da casa procurassem o papiloscopista
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para devidas averiguações e pôs-se a caminhar pelo jardim
e a observar os frequentadores. Muitas babás e mães olhavam curiosas para eles. Um homem muito simpático portador de Síndrome de Down mexia com as crianças, próximo
a um executivo lendo algum livro de autoajuda. Mais longe,
um homem idoso fazia truques de mágica para a alegria da
criançada e outro alimentava os peixes com migalhas de
pão até ser repreendido pela segurança de rosto quadrado.
“Todos eles continuaram a vida normal mesmo depois do
que aconteceu”. Olhou as mãos, pensativo. “Não traria meu
filho aqui, dois dias depois, se ele...”.
Ouviu uma algazarra e virou-se rapidamente para o
quiosque. Era uma discussão entre um homem de roupa de
jardinagem e Roberto, o técnico arrogante.
— O que está acontecendo aqui? — Carlos perguntou.
— As evidências encontradas incriminam este homem
— Roberto acusou, com dedo em riste para o jardineiro.
— A impressão da janela?
— Isso mesmo!
— E qual o motivo da discussão?
— Eu não peguei a menina, não, moço — o jardineiro
disse. — De manhã, quando eu fui regar as pranta, coloquei
a mão ali na janela, mas não peguei criança nenhuma, não!
— Calma, calma — Carlos tentou acalmá-lo. — Você
tem um argumento forte. Essa acusação não vai dar em
nada.
— Pois eu acho que já temos o culpado! — o papiloscopista saiu do parque deixando o homem revoltado para trás.
O químico foi logo atrás, mas não parecia tão convencido.
— Eu não peguei a menina — o jardineiro gritava. — Foi
o fantasma! Não foi eu!
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O investigador temia que o laudo dos técnicos realmente incriminasse o homem — um inocente à sua interpretação. Pegou o carro e dirigiu o mais rápido que a cidade
permitiu para a delegacia do outro lado da cidade. Quando
chegou, encontrou o delegado de sorriso aberto.
— Macêdo, conversei com o juiz e já temos a ordem de
prisão. Vamos lá prender o safado?
— Delegado, eu não acho que o jardineiro seja o culpado.
— Ah, porra, Macêdo! Para de questionar o laudo técnico, cara! — Socou a mesa sacudindo e derrubando alguns
porta-retratos. Suspirou longamente enquanto tentava colocá-los de pé, sem sucesso. — Quer saber, fica aqui na delegacia que eu tô indo lá prender o cara.
Sentindo-se impotente, Carlos sentou-se e ligou o computador. Pretendia relaxar e esquecer o caso, mas sua cabeça permanecia na pracinha. “Não foi o jardineiro, mas encontramos só aquele fiapo como evidência. Como alguém
entrou ali, pegou a criança e depois saiu sem ninguém
ver?”. Matutou a imagem do quiosque por um bom tempo.
“Parece até mágica”. Após esse pensamento, sua mente retornou ao passado.
***
— Papai, papai, olha eu aqui! — um menino de pele morena, três primaveras vividas, gritava enquanto rodava no
carrossel do parque sobre um cavalo de metal.
Carlos estampava um sorriso aberto e seus olhos marejados de orgulho enxergavam apenas Gabriel, seu único
herdeiro, seu único amor. A mãe não suportou o esforço que
fez para colocá-lo no mundo, um sacrifício que o policial
gostaria de ter feito no lugar dela.
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O pipoqueiro perguntou se queriam pipoca quentinha.
Carlos pediu com muita manteiga, como Gabriel gostava. O
carrossel girou, o filho sumiu de vista. Pagou e encheu a
mão do delicioso petisco. O brinquedo continuava a girar.
Aguardou o menino chamá-lo novamente, mas nada ouviu.
O cavalo em que o menino estava passou em sua frente sem
nenhum cavaleiro.
***
O som estridente do telefone o trouxe de volta ao presente.
— Macêdo, aqui é João, — disse a voz do outro lado —
o químico que foi em Botafogo hoje.
— Ah, sim, sim. — Ele ainda estava desnorteado. — Alguma novidade?
— Cara, eu também achei forçada a tese do Roberto de
incriminar o jardineiro. Cheguei aqui no laboratório e resolvi analisar o material que me deu. Não sei se te ajuda em
alguma coisa, mas é um composto de látex.
— Látex?
— Sim, uma borracha geralmente utilizada em elásticos. Acredito que pertencia a uma fibra de corda elástica.
— Corda elástica — o raciocínio do investigador estava
longe. — Não faz sentido uma corda elástica na pracinha,
ou faz?
— Acho que não. Ainda mais que, pela espessura da fibra, deve suportar até cem quilos.
— Valeu João, muito obrigado mesmo — despediu-se.
“Corda elástica. Minha única evidência”. Ele batia com
as mãos no rosto. “Pense Carlos. A menina sumiu e você encontrou um pedaço de corda elástica no local. Qual a relação?”. Algo em sua cabeça, porém, cismava em lembrar-se
do momento mais terrível de sua vida há cinco anos. Uma
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imagem daquele dia vinha à sua mente e enublava seus pensamentos. Era um rosto, a última imagem que viu antes de
entrar em choque: o rosto do pipoqueiro. Saltou da cadeira.
“Aquele safado tava lá!”. Sem pestanejar, pegou a chave da
viatura e rumou novamente para local do crime.
Chegou junto com crepúsculo, restavam poucos minutos de atividade na casa. Encontrou Silvia, a segurança de
rosto quadrado, no meio do parque expulsando da forma
mais educada que conseguia os visitantes e turistas.
— Silvia, me ajuda salvar o jardineiro de ser preso? —
perguntou, esbaforido.
— Já levaram ele, seu Macêdo.
— Ainda dá tempo de impedir o pior.
Conversou com ela por algumas horas, depois que a
casa fechou os portões. Analisou os mapas e caminhou mais
uma vez pelos jardins, inspecionando possíveis rotas de
fuga. Pediu as fitas do vídeo de segurança — que mostravam
apenas os portões de entrada — e, quando terminou de assisti-las, já passava da meia-noite.
Despediu-se da mulher e passou o resto da noite na viatura parada no estacionamento da casa. Não dormiu nem
um minuto. Formava em sua mente o plano de ação executado pelos sequestradores no dia do desaparecimento.
Já estava de pé quando os portões foram abertos na
manhã seguinte. Observava da biblioteca, de uma posição
onde era capaz de ver grande parte do quintal e não chamava muita atenção. Quando avistou o homem que procurava, seu coração palpitou. Tinha cabelos muito brancos e
corpo robusto. À primeira vista, era muito carismático, de
olhos acolhedores. Como no dia anterior, algumas crianças
aglomeravam-se ao seu redor, fascinadas com seus truques
de mágica.
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Quando o mágico saiu da casa, Carlos o seguiu à distância. Caminharam por uma bela rua arborizada e viraram
à direita. O homem entrou em um condomínio malconservado de um prédio de cinco andares. Aguardou alguns minutos e chamou o porteiro para conversar mostrando o distintivo. Conseguiu o número do apartamento e fez uma ligação. Em pouco tempo, tinha toda a informação que precisava.
Com autorização do porteiro, subiu as escadas, parou
de frente à porta do apartamento e tocou a campainha. O
idoso atendeu após alguns minutos.
— Bom dia. Mário Bittencourt, por favor — disse o policial.
— Sou eu.
— Investigador Carlos Macêdo da Delegacia de Descoberta de Paradeiros da Polícia Civil — disse com o distintivo
exposto. — Gostaria de conversar sobre o desaparecimento
de Carolina Barros ocorrido na Casa de Rui Barbosa no último domingo.
— Sim, sim, entre — apontou para o sofá.
A sala de estar do apartamento não era grande. Tinha
um sofá, uma TV de LCD fixa na parede, uma mesa de centro e um pequeno armário no canto próximo à janela. Carlos observou tudo com muita atenção. Sobre o armário, alguns livros e um porta-retratos.
— Você tem um filho? — perguntou, observando a foto
exposta.
— Tenho.
— Quantos anos ele tem?
— Vinte e cinco.
— Ele também trabalhava no circo?
— Desculpa? — o homem aproximou-se.
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— Você era mágico de um circo, né? — mostrou a foto
do idoso e outro mais jovem, com uma lona de circo atrás.
— Sim.
— E o que ele fazia?
— Era trapezista — pegou o porta-retratos da mão do
investigador e colocou no lugar. — Você queria perguntar
sobre o desaparecimento.
— Ah, sim, claro. — Ele sentou-se no sofá, de frente
para a porta. — Conte-me o que aconteceu naquele dia.
Você estava lá, não estava?
— Estava sim. — O mágico também se sentou. — Gosto
muito de crianças e...
— Tenho certeza que sim — Carlos interrompeu.
— Estava brincando com eles como faço todas as manhãs — continuou, aborrecido. — Ouvi a babá gritando e fui
ver o que tinha acontecido.
— Você chegou antes da segurança?
— Não lembro. Acho que chegamos juntos.
— O que viu quando entrou no quiosque? — O investigador mantinha um sorriso debochado no rosto.
— Nada. A menina tinha sumido. — O mágico aparentava desconforto com a situação.
— Como num passe de mágica? — disse, transbordando
sarcasmo.
— Olha aqui, — o idoso irritou-se — aonde você quer
chegar com essa conversa?
— Você, por acaso, não reparou em um homem pendurado no teto?
— Não, não reparei.
— Você está me dizendo, com essa sua cara de pau, que
não viu o seu filho trapezista pendurado no maldito telhado
segurando a coitada da menina? — aumentou o tom.
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— Você está acusando meu filh...
— NÃO! — gritou. — Estou afirmando que vocês dois
sequestraram uma criancinha indefesa no último domingo.
— Ficou de pé e apontou para o mágico. — Você distraiu
todo mundo para não verem ele. Não é assim que vocês fazem suas mágicas? — Gesticulava muito. — Fazem o público
focar a atenção em um lugar para não perceber o que está
acontecendo em outro? Você entrou na Casa de Rui Barbosa naquele dia acompanhado do seu filho e ele tava com
uma mochila. Você fez seus truques para ele entrar sem ser
visto no quiosque. Ele entrou, se prendeu nas vigas com
uma corda elástica e pegou a menina sem ninguém ver.
Usou algum tipo de sedativo (éter, talvez) e ficou segurando
ela no teto. Fácil para um trapezista. — Tomou ar novamente. Seu rosto estava vermelho. — E depois você distraiu
o povo para que ninguém olhasse o teto. E, quando a casa
foi evacuada pela segurança, lá estava você de novo, mudando a atenção do público. — Ele arfava enquanto falava.
— Eu vi seu filho saindo pelo portão da frente empurrando
um carrinho de bebê na fita de segurança. Foi assim que
vocês a levaram! — concluiu, esbaforido.
— Ah, faça-me o favor — o mágico levantou-se muito
irritado. — Não admito ser tratado assim na minha casa.
Saia daqui agora! Só volte com um mandado de prisão, se
algum juiz acreditar nessa loucura.
— Um plano quase perfeito, tenho que admitir — o policial continuou, ignorando a ordem. — Seu azar foi eu pegar o caso, Mário Bittencourt. Eu me lembrei do seu rosto.
O pipoqueiro que atraiu minha atenção quando sequestraram meu filho. — Pegou a arma na parte de trás da calça e
apontou para o mágico. — O que você fez com ele, seu desgraçado? Onde tá meu filho? — perguntou aos berros.
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— Ei, abaixa essa arma. Vamos manter a calma — Mário tentou apaziguar.
Carlos acertou com a coronha no rosto do homem, que
tombou sangrando.
— Onde.... está... o... meu... filho? — perguntou de
forma bem pausada, encostando a pistola na testa do idoso.
Um filete de sangue escorria pelo rosto.
— Não sei — Mário finalmente disse. — A gente passa
as crianças para um atravessador. Daqui do Rio ela vai pra
Bolívia e, de lá, para a Europa.
O investigador deu alguns passos para trás, deixou o
corpo cair no sofá e levou as mãos ao rosto. “Onde você tá,
meu filho? O que fizeram com você?”. Observou o mágico
levantar e apontou a arma novamente.
— Solta essa arma — disse uma terceira voz vinda do
corredor.
O policial levantou-se e observou o filho do mágico surgir apontando um revólver calibre 38. A adrenalina percorreu por suas veias, deixando a mente em estado máximo de
atenção. Manteve a arma apontada para a cabeça o velho.
Menos de um metro os separava. A tensão era tão densa que
era quase possível ver as linhas de energia percorrendo a
sala serpenteando entre os corpos como descargas elétricas.
Carlos fechou os olhos. “Me perdoa, filho”. E apertou o
gatilho.
A partir desse momento, o tempo se comportou de
forma estranha, como num filme em câmera lenta. Era
como se sua consciência se desprendesse da realidade. Viu
uma fumaça dançante erguendo-se da pistola e sentiu o
forte cheiro de pólvora inundar seus sentidos. Percebeu a
cabeça do mágico se despedaçando e espalhando fluido rubro pelo ar. Ouviu um grito de desespero bem distante e
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uma sequência de estampidos. Tá. Tá. Tá. Sentiu o corpo
esquentar em vários pontos: barriga, braço, peito. Moveu a
mão lentamente em direção ao jovem que esvaziava o tambor do revólver em sua direção e atirou três vezes. Sorriu
quando a terceira bala estourou o tórax do seu algoz. Fechou os olhos e nem sentiu o corpo tombar.
Enxergava apenas uma imagem: o inesquecível sorriso
do pequeno Gabriel.
Fim.
Bastidores
O desafio era Multitemas e fui sorteado com o tema
"Mistério". Fiquei muito feliz, pois praticamente comecei a
gostar de ler por causa dos livros policiais: devorava Agatha
Christie já com dez anos! Mas, conforme tentava ter a ideia
do conto, fui percebendo que não seria uma tarefa fácil:
precisava de uma trama elaborada, criar um certo mistério
e encerrá-lo no espaço de um conto (por sorte, meu limite
era até generoso: 7500 palavras). Decidi, desde o início, que
faria uma trama policial com um investigador carioca, fugindo um pouco do padrão de detetives da ficção. Li muitos
contos do gênero e bastante sobre como funciona e os maiores desafios de investigação civil no Brasil. Resolvi também adicionar uma pitada de sobrenatural, com toques de
Scooby Doo. Só precisava, então, do crime. Assassinato de
prostitutas em Copacabana? Um tanto batido. Roubo de
pertences de idosos? Sem sal. Sequestro de crianças? Hum,
tenho dois filhos pequenos e confesso que esse é um tema
forte o suficiente para mim e achei que isso poderia ajudar
a passar emoção.
A princípio seria em uma escola, mas confesso que não
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conheço muito bem nenhum colégio carioca (fui criado em
Niterói). Então veio a saída num sábado ensolarado: a Casa
de Rui Barbosa, um lugar muito bonito, utilizado por muitas mães e babás como pracinha para distrair seus pequenos. O cenário ideal: fica perto de minha casa e visito frequentemente com meus filhos. Como consequência, passei
a visitá-lo mais vezes depois que comecei a escrever o texto
— com as crianças ou mesmo sozinho. Numa manhã, antes
do trabalho, gastei uns bons minutos dentro do quiosque
onde a menina foi sequestrada no conto pensando como o
bandido conseguiria sair dali com uma criança sem ser
visto. Por sorte, é um lugar bastante turístico e eu não devo
ser o único maluco a observar a casinha daquele jeito — talvez o primeiro com roupa social.
Terminei de escrever, mas a primeira versão do texto
não ficou boa. Faltava emoção e o investigador estava muito
apagado. Foi quando tive a ideia de introduzir um drama
familiar para ele. Reescrevi o conto inteiro na véspera do
fim do prazo, aproveitando apenas alguns diálogos e ideias.
No fim, era um texto novo, mas consideravelmente melhor.
“O Fantasma da Pracinha” foi destaque no desafio
“Multitemas”, em que o autor foi instado a escrever sobre
“Mistério”.
Sobre o autor
Desde que a sua mente começou a reter memórias, Leonardo Jardim lembra-se de criar histórias. Novas aventuras dos Comandos em Ação, com ajuda dos Playmobils em
veículos de Lego. Um pouco mais velho, desenhava histórias em quadrinhos, hoje confinadas em algum canto poei-
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rento do armário. Adolescente, conheceu o RPG e por muitos anos colocou os universos que sua imaginação criava em
aventuras para jogar com amigos, algumas eternamente recordadas em mesas de bar. Nessa fase, criou o site da Ordem do Dragão Dourado, focado em um mundo medieval
de RPG, mantido online, mas não muito ativo, pelo menos
até o fechamento dessa edição.
Quando a vida seguiu adiante e não conseguiu mais reunir os amigos para jogar, tentou escrever suas histórias em
formato de prosa, mas de forma muito irregular e com
pouca técnica. Decidiu, após alguns comentários de incentivo, investir um pouco mais nesse lado literário e enviou
textos para antologias e desafios. Mas foi no Entre Contos
que encontrou sua morada das letras, cumprindo desde a
primeira participação a promessa de sempre enviar contos
para os desafios abertos. Lá, com ajuda dos demais, aprendeu muito do pouco que sabe e pretende aprender muito
mais. Atualmente procura descobrir uma forma aumentar
a quantidade de horas no dia, já que as 24 atuais estão devidamente alocadas com o trabalho de Analista de Sistemas, esposa e, principalmente, com o incansável casal de
filhos pequenos.
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Próxima
Parada: Estação
das Desgraças
Rubem Cabral

1. JOSÉ.
Um versinho inocente fora pichado num muro recém-pintado de branco. O ônibus 606 passou sacolejando defronte
e o passageiro X o leu: “Queijo do Alentejo, gostoso como
um beijo”. Ele ainda não sabia, mas a maldita sentença tinha o potencial de ideia-rastilho-de-pólvora, espécie de isca
em anzol de caracteres. Pecinhas de dominó, que cairiam
umas sobre as outras, inexoravelmente, até que chegassem
àquela conclusão sempre mais danosa, àquela situação
mais vexatória possível, ou a algo indescritivelmente ruim,
que combinasse um pouco de tudo de mau.
Tais coisas estão espalhadas por aí; há uma ou mais
destinadas a cada um de nós. O objetivo é um só: programar-nos uma escala indesejável na Estação das Desgraças.
Nem sempre, entretanto, é frase, pode ser uma imagem; um padrão nas nuvens observadas de relance através
da cortina da janela da sua cozinha numa tarde preguiçosa
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de outono; as listras da pelagem de um triste tigre num trigal do calendário de 2008 da NatGeo; a embalagem de
bombom de marca famosa, escondida dentre as páginas de
um livro. Estão lá: implantados desde sempre, os gatilhos,
las trampas ancianas, os parentes menos elegantes do Zahir borgeano, engendrados por relojoeiros maléficos que
nos observam e que gargalham gostosamente toda vez que
suas ratoeiras multimilenárias entram em ação.
Pois bem, José Manuel Tavares Silva, trinta e oito anos,
português de Évora, casado com uma brasileira, por acaso
estava no tal ônibus (ou no que ele chamaria de autocarro).
Onze dos trinta e poucos passageiros leram a frase. A maioria não saberia nem apontar no mapa a localização do
Alentejo, porém a mensagem tinha destinatário preciso.
A lembrança da textura delicada do queijo de leite
ovino, ligeiramente ácido e picante, inundou a boca do magrelo gajo eborense. Mais: seu peito doeu de saudades, suas
narinas foram assaltadas pelos odores do campo cheio de
ervas aromáticas e que por lá cresciam feito capim. Os ouvidos transmutaram os trancos do motor a diesel no chiado
melancólico do roçar dos galhos soprados nos olivais, seus
olhos lacrimejaram com o sol que queimava seu rosto naquele instante através do vidro sujo de escarro seco, feito o
astro faria ao brilhar embaçado no topo das muralhas que
cercavam sua cidade natal. De repente não mais lhe importava que estivesse desempregado há quase seis meses e com
uma prestação do aluguel dez dias atrasada. Não fazia diferença que retornasse de outra entrevista malsucedida, que
tivesse nos bolsos uma lista modesta de compras e cupons
de desconto e folhetos de promoções do supermercado
mais popular do bairro. Era preciso, era uma questão de
vida ou morte, resgatar por alguns instantes o miúdo que
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sempre tivera um ramo de alecrim ou louro atrás da orelha,
cujos pés descalços conheciam todos os caminhos daquelas
terras que foram um dia domínio dos mouros.
A lógica diria ser virtualmente impossível encontrar
Queijo de Évora no Engenho de Dentro, subúrbio da Zona
Norte do Rio de Janeiro. Talvez em uma delicatessen noutro bairro, nalgum estabelecimento chique de Ipanema,
quem sabe? Contudo, naquele mesmo mercado onde nem
mesmo ricota ou muçarela costumavam desfilar nas prateleiras, descansava solitário naquele dia, junto dum Minas
Frescal afogado em salmoura viscosa, a reconhecível embalagem verde de 180 gramas da marca Coalho - DOP. Um
disco amarelinho, um pouco firme ao apertar, mas depois
macio, prometendo complexidades de cardos e gordas ovelhas ao paladar. Isso, porém, por absurdos quarenta e nove
reais e oitenta centavos.
José só tinha setenta em dinheiro vivo na carteira cheia
de cartões cancelados, mas daria um jeito. Para dentro da
cesta voaram carne moída de segunda, e não de patinho
como de costume; leite daquela marca do último escândalo
de soda cáustica e/ou água oxigenada, que estava pela metade do preço; aquele sabonete que lhe dava alergia e cheirava à penteadeira de avó, e tudo mais, sempre de duvidosa
qualidade. “Sessenta e oito e trinta e sete”, a moça do caixa
resumiu seu esforço.
Escondeu o recibo da compra no fundo de uma das sacolas, para que a esposa não visse depois. Desembrulhou o
queijinho e saiu comendo ainda antes de pisar na calçada.
Cada mordida evocando riachos de cristal, com águas agitadas e frias e leitos de seixos miudinhos que escorregavam
dentre os dedos do pé. A névoa das manhãs de inverno, as
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azeitonas maduras, o rancho folclórico, a poejada de bacalhau...
Em outro plano, as engrenagens giravam com precisão.
Uma espiral dourada se estendeu e José alcançou a portaria
do prédio onde morava. Uma roda dentada moveu-se e ele
realizou que necessitava urinar com urgência. Subiu as escadas com rapidez, passou pela cozinha, beijou a mulher na
bochecha, deixou as sacolas no chão e correu para o banheiro. Uma polia avançou sob outra e, quando o “tuga”
voltou à cozinha, a tempestade já pairava ameaçadora nos
olhos cor de chumbo da esposa.
— Ah, não! Mas era o que me faltava! A gente com o
dinheiro contado, cheio de dívida. Eu economizando que
nem uma louca, sem ir à manicure, com a unha cheia de
cutícula e sem comprar um creme sequer, inventando pras
colegas que tô de dieta e levando marmita pro trabalho… seus olhos faiscaram. — E aí, o que o senhor-apreciador-dequeijos-finos-que-tá-cagando-pros-outros faz? Compra a
porra de um queijo de quase cinquenta reais! Escondido de
mim, me fazendo de besta! – A porta da geladeira se fechou
com o impacto de um pontapé. Algo quebrou lá dentro, algo
quebrou dentro...
José tinha no rosto a mesma expressão de Konrad Müller, louro turista austríaco que alugara um carro na semana
anterior e, por inexplicável falha do GPS, entrara no Complexo do Alemão à noite, durante um confronto de dois grupos de traficantes rivais e o BOPE, quando então o gringo
resolvera parar para pedir informações (em muito bom espanhol) a Gegê do Cerol, cuja mulher fugira na véspera com
um argentino de cabelos oxigenados. A exibição de “Rio, eu
te amo” no Festival de Viena, quinze dias antes, fora a possível mola propulsora de tal brevíssimo tête-à-tête.
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— Lúcia, vá, desculpa-me lá. Mas eu sou mesmo um
parvo! Ora, tu não percebes? Bateram-me imensas saudades da minha terra. Fui ao mercado e não resisti. Juro-te
que não vai acontecer de novo!
— Sabe do que mais, Zé? Foi a gota-d ’água pra mim.
Chega! Eu não aguento mais.
Novas engrenagens tiquetaquearam e a discussão seguiu o seu caminho esperado, desembocando, amarga, num
atoleiro borbulhante de consequências desagradáveis. O pinhão do relógio da vida girou ao contrário e exumou a predisposição ao alcoolismo de falecidos antepassados de José,
que ainda jazia latente nos genes, à espera de oportunidade.
A equação enfim tomou forma:

“Cleque!”, a ratoeira soou.
***
2. Ângela.
Deitada na cama, de olhos apertados e tremendo no escuro, Dona Ângela tentava desesperadamente não pensar
em nada enquanto chapinhava em seu próprio suor frio.
Gordinha e de óculos grossos, viúva e estatutária aposentada, a doce senhora costumava trabalhar como voluntária
no abrigo para os sem-teto São Lázaro, de onde pedira dispensa imediata naquele mesmo dia.
“Uma boa memória e uma mente afiada nem sempre
são dádivas, às vezes a ignorância não é de todo má. Às vezes é preferível não se saber”, ela lamentava, enquanto reprimia os próprios pensamentos.
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Fazia um mês que, enquanto cadastrava um rapaz deficiente de nome Raimundo, com santa paciência escutou
seu triste relato sobre sua ideia fixa quanto a certo par de
tênis “de marca”, cujo jingle, que terminava em “Just do it”,
ele escutara no rádio numa manhã. O garoto era de Russas,
interior do Ceará, e até então era destaque num time da futebol da terceira divisão na Baixada Fluminense. O jovem
vira o calçado cobiçado numa vitrine a caminho de casa e
resolvera poupar e se dar um agrado. No mesmo dia da
compra, ao estrear o “pisante” indo com a namorada ao
Shopping Grande Rio, não notou os ultrarresistentes cadarços desamarrados e tampouco tinha noção do apetite pouco
usual da escada rolante de dentes metalizados.
Algumas semanas antes, Ângela escutara a história de
Olavo, rotundo senhor de meia-idade, sobre seu sonho vívido com quatro dos seis números da Mega-Sena da Virada.
Contrariando toda a família, o pobre fez uma aposta mirabolante com dinheiro levantado junto a agiotas pouco compreensivos e ligados à milícia local; essa foi sua resposta óbvia à “revelação” que deveria fazer dele um homem muito
rico. Por fim, o diálogo naquela manhã com um português
que talvez houvesse tomado um banho de imersão em cachaça, a fez começar a ligar os pontos, a enxergar o frágil
padrão.
— Um único queijinho na prateleira do Supermercado
Guanabara! A senhora sabe lá o que aquilo era? Uma filhadaputice sem igual, uma armadilha do caraças! Elas tão por
aí, um monte delas, a esperar-nos todos e em todos os sítios! Eu sei, EU SEI!
“Uma arapuca do tinhoso” – houvera resmungado Raimundo. “Foi macumba da minha sogra, só pode ter sido”,
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comentou “sabujamente” o senhor obeso ao deixar a recepção com uma muda limpa de roupa de cama e o número do
beliche onde dormiria. A fagulha perniciosa, o nigérrimo
cancro mental, foi então naquele instante concebido, causando tanto espanto que deixou Dona Ângela lívida e sem
ar. “Será? Mas, mas, então...”.
Pesquisou nas antigas planilhas eletrônicas de controle
de admissão, perguntou a outros colegas com mais tempo
de casa. Descobriu, por exemplo, o caso de Ubirajara, manauara repentinamente consumido pela vontade de saborear um “x-caboquinho” e que achara o improvável tucumã
à venda numa feira-livre perto de sua casa no Méier. Seguiram então, como vagões de uma composição ferroviária:
rara reação alérgica → edema de glote → internação em
hospital particular → injeção de adrenalina → traqueostomia → não cobertura pelo seguro-saúde ainda em carência
→ complicações pós-operatórias → dívidas → demissão
após longo afastamento → dores crônicas → morfina →
mais morfina... Pelo menos seis outros eventos semelhantes corroboravam a teoria de aquilo tudo não era mero
acaso.
Quem tem medo de palhaços não irá ao circo, quem
teme altura fugirá de aviões, teleféricos, “chapéus mexicanos” e afins. Aracnofóbicos manterão suas casas regularmente dedetizadas. Mas como reconhecer e evitar o que
pode estar em qualquer lugar e sob inúmeras formas?
Com o coração golpeando descompassado e começando a enxergar o mundo através dum funil escuro, Dona
Ângela ligou ao padre-diretor da instituição, demitiu-se e
retirou-se, sem sequer se despedir adequadamente dos colegas.
Tomou um ônibus e notou de imediato uma verruga
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feia na testa do motorista e sobrancelhas que desenhavam
um arco que evocava um portal mourisco. Assustada, desviou o olhar. Sentou-se, colocou óculos escuros e entrecerrou os olhos, tentando cantar uma canção sem letra e de
uma nota só, para obliterar a mente.
Chegou ao seu apartamento no Leme, reparou que alguém havia ligado, porém não teve coragem de escutar o
recado gravado. Merendou chá com torradas e esforçou-se
para não ler a embalagem destas últimas (mensagens cifradas poderiam estar em qualquer lugar). Tomou um calmante, fechou as cortinas, apagou todas as luzes e se deitou.
“Não ouse abrir os olhos! Se você fixar o olhar no teto
vai acabar vendo alguma coisa na pintura, ou nas flores do
papel de parede, ou nas sombras no corredor... Ai, vão me
pegar. Agora que sei, não vou durar muito, meu Deus!
Como saber onde e quando? Como?!”.
Rezou então – pela primeira vez em muitos anos,
mesmo com algum receio ínfimo de que até existisse algum
gatilho no texto da própria oração. Orou para que não sonhasse, enquanto o cansaço lentamente a sugava para dentro da dimensão onírica.
***
3. Pablo
Pablo Neruda Azevedo Fratelli era o quinto e o penúltimo duma prole exclusivamente masculina. Rapaz ruivo e
franzino, somente ele resolvera fazer jus ao nome de batismo, pois seus outros irmãos, Arthur Rimbaud, Gabriel
Garcia, Leo Tolstoy, Ernest Hemingway e – o caçulinha –
Paulo Coelho, decidiram-se por profissões mais rentáveis:
respectivamente, lutador de MMA, professor de zumba,
franqueado do McDonald’s, decorador de interiores e mágico de festas infantis.
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Primeiro, contando com o generoso apoio financeiro de
sua mãe, obviamente grande entusiasta da literatura mundial, Pablito lançou-se como romancista com tenros dezenove anos, quando publicou com muito alarde e grande tiragem o livro – mais tarde massacrado pela crítica – “Memórias do Novo Passado”. O romance era um calhamaço de
oitocentas páginas cujo enredo gravitava ao redor de Ludmilla Van Beef, socialite muito religiosa e com Síndrome de
Supermemória que, após a queda de um crucifixo sobre sua
cabeça, se tornou superamnésica e com isso passou a ameaçar à tessitura da própria realidade, por recordar, com excruciante detalhismo, de todos os fatos que jamais aconteceram (mas que deveriam ter ocorrido, já que sua memória
era infalível e era um dom de Deus).
O garoto obteve, no entanto, dois anos após o monumental encalhe, algum sucesso no nicho da literatura erótica LGBTQIA com o semiautobiográfico “Ménage à quatrevingt-dix”, que mais tarde foi publicado em inglês sob o título “I’m coming (out)”. Enfim, sem o suporte da mãe que
falecera recentemente, rebelou-se contra o sistema patriarcal-opressor-machista e resolveu sustentar-se só de poesia
maldita, concretista e maldita concretista.
Assim, invariavelmente vestido com colantes bermuda
de ciclista e camisa arrastão, o poetinha saía pelas ruas com
seus livretos impressos em casa e ilustrados a partir de seus
próprios fluidos corporais. Quase sempre lograva vendê-los
(os livros, não os fluidos) depois de recitar o mui curioso
poema “Eu-falo: uma ode a meu falo” (talvez mais pela apoquentação, pela vergonha alheia e pela performance que às
vezes acompanhava a intumescida dramatização dos versos
finais – “infindo enfado / enfim, falo / infindo falo!”).
Não longe, no Leme, a fome já uivava com dentes de
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chumbo do fundo da geladeira e dos armários da casa da
destinofóbica Dona Ângela, após quinze dias de absoluta
reclusão, temendo sequer espiar o mundo exterior pela janela da sala. A poucas esquinas dali, depois de ter sido convidado pelos seguranças do Copacabana Palace a se retirar,
ao passar salti-declamando pelos bares da orla da Princesinha do Mar, Pablito conheceu Nadim Farid, que jantava no
restaurante Xodó do Saddam.
O homenzarrão era empresário libanês do ramo de alimentos e poeta frustrado pelos pais, que nunca compreenderam sua alma de passarinho. Sem que Pablo ainda o soubesse, cinco anos antes Nadim havia publicado, sob o pseudônimo de Habiba Rainbow, o belíssimo e aclamado “A girafa e o arado”, fábula agridoce sobre um casal de fazendeiros proprietários de uma égua prenha que dava a luz a uma
delicada girafa, uma óbvia alegoria à sua própria situação,
inspirada em “Deuses e Monstros”.
Pela primeira vez, desde que abraçara a carreira de poeta, o ruivinho calhava de conhecer alguém capaz de apreciar verdadeiramente seus dotes. Nadim secou algumas lágrimas sinceras após escutar com atenção a um poema especialmente vigoroso e convidou o rapaz a se sentar.
Vinte copos de arak diluído com água e gelo mais tarde,
os dois gargalhavam juntos como velhos camaradas e frenéticos rabiscavam guardanapos com esboços de todo tipo
de manifestação literária. Brotaram experimentalismos
com palíndromos, feito o disléxico “Sina e anis”, e montes
de quebra-línguas, como o até simpático “Ana, a tola de
Anatólia”. Contudo, somente quando a atmosfera árabe e o
copioso cascatear de álcool aromático juntaram forças,
quando o vento com a fúria de um Jihad soprou areia da
praia sobre o calçadão, que, num lampejo de genialidade e
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loucura, escrevendo a duas mãos e manchando o papel com
digitais gordurosas de hummus tahine, a dupla trouxe ao
mundo o bizarro “As Tâmaras de Tamara”.

Farid, que voaria para Beirute naquela mesma noite,
beijou as faces do novo amigo e tomou um táxi, já percebendo sua alma leve. Horas mais tarde, em sua caótica quitinete, Pablito releu o poema antes de desabar, agarrando
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uns quatro travesseiros. “Que burro, Fafá!”, ele riu com
seus botões do pijama de bichinhos. “Ora, ‘ouso’ é com ‘s’”.
***
4. Colisão.
Em outro plano, uma espiral de metal se enrolava lentamente, para disparar com força total depois.
Pablito acordou com uma ressaca que era uma verdadeira intifada entre os hemisférios cerebrais. Entretanto,
como era manhã de sábado e logo a orla se encheria de turistas tolos e endinheirados, engoliu um café instantâneo
bem forte, tomou uma ducha fria e foi editar suas mais recentes cocriações no notebook.
Quase na esquina, Olavo, Raimundo e Zé Manuel alojaram-se sob a sombra de um oitizeiro frondoso, na Pracinha do Leme. A garrafa de Pitú passava de mão em mão,
enquanto eles aguardavam pelo início do “expediente”,
quando então Raimundinho faria embaixadas nos semáforos, Olavo desafiaria os turistas com apostas, rolando três
forminhas de empadas com uma bolinha dentro, e Zemanel
tentaria ganhar algumas moedas emprestando o vozeirão
aos fados de sua terrinha.
A noite não tinha sido nada fácil para Dona Ângela. Já
desprovida de víveres, foi deitar com o estômago vazio e então, pela primeira vez desde que descobriu o que resolvera
chamar de Conspiração das Ratoeiras, teve sonhos vívidos,
com cores, cheiros, texturas e sabores.
O céu estava escuro, porém não negro, ostentava um
tom violeta com raros salpicos de prata de estrelas distantes. O ar soprava morno, rescendendo a canela e cardamomo. O atrito áspero da areia na pele informava gentilmente que ela estava em outro lugar.
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Então, uma moça belíssima e sorridente, de pele cor de
avelã e olhos de gazela, trajando véus e carregando um balaio cheio de bagas douradas, surgiu no topo de uma duna
muito alta. Era possível, no delírio onírico, ter-se a visão
panorâmica de tudo e ainda notarem-se todas as minúcias.
Adoradores ajoelharam-se aos milhares, ao redor do
monte. Com asco, Ângela observou uma naja gigantesca, de
tom verde-escuro, aflorar da areia e apenas com o olhar fulminar todos à esquerda da moça. Outra criatura, branca,
espécie de galo com asas de dragão, transformou todos os
adoradores à direita em pedra. Os dois monstros então subiram pelas pernas da garota – feito gatos carinhosos – e
desapareceram nas mangas de sua vestimenta. A linda jovem, que não deixou de sorrir por um instante, sacou um
dos frutos resplandecentes de um cacho e o ofereceu à senhora. “Não era óbvio? Eram tâmaras. O Éden, afinal, ficava na Mesopotâmia”, ela revelou. Ângela então enxergou
lampejos do passado, do presente e do futuro no fruto que
brilhava como um Aleph num porão argentino. Viu-se sonhando e viu-se vendo-se sonhando e cantando um mantra
para si mesma: “Não sonhe!”.
Naturalmente, ela acordou gritando enquanto Farid e
Pablo, sincronizados, tudo transcreviam ou transmitiam.
Porém, isso foi na noite passada, e o hoje pedia por difíceis
decisões.
— Não há mais como adiar, tenho que sair ou vou morrer de inanição.
Pablito já havia abordado três turistas, mas os excessos
etílicos de véspera não permitiram a performance adequada de “Eu-falo...”. Não vendeu um livro sequer.
Dona Ângela, munida de óculos escuros enormes, pas-
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sou pelo poetinha feito um corisco, em direção ao supermercado. Pablo resolveu experimentar algo diferente e saltou à frente da senhora, já recitando: “Marroquinas, das
quinas do mar, tais eram as tâmaras de Tamara”.
Reconhecendo o poema de seu sonho, a mulher uivou,
ensandecida, levou as mãos à cabeça e apressou o passo. O
garoto impressionou-se, mas ponderou com lógica artística
a reação da senhora, certamente impactada pelo peso da
originalidade dos versos, e a seguiu, continuando com mais
entusiasmo: “Doces do deserto...Imãs do Islã...”.
Os três homens que ainda descansavam sob a árvore da
praça pensaram, quase ao mesmo tempo, ao observar a
cena: “Não é a senhorinha do abrigo ali? Acho que tem um
vagabundo tentando assaltar a coitada!” e correram tropegamente para ajudá-la.
Ângela berrava: “Chegou minha hora! Malditos! O que
foi que eu fiz?”. Pablito já alcançava o final cheio de “tês” do
poema.
Então, feito uma santa que se oferecesse aos seus imoladores, Dona Ângela saltou para o sacrifício no meio da
avenida, sem se importar com o trânsito intenso.
Enquanto isso, na dimensão das armadilhas, um ruído
estranho foi gerado pela bem azeitada máquina de destruir
destinos: ding-dong-plic-ploc-crás!.”Crás”?!
Tamara Tavares, enfermeira e portadora da rara Síndrome do Reflexo Precoce ou SRP, comia tâmaras a partir
de uma caixinha no banco do carona, quando viu a senhora
cruzar a pista. Pisou violentamente no freio do seu Gol “Bolinha”, ligou o pisca-alerta e ancorou o carro, micrômetros
da cabeça da mulher, que caíra de joelhos no asfalto enquanto os três sem-teto cobriam o poetinha de cascudos e
impropérios no calçadão.
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— Quem sou eu? Onde estou? – indagou Dona Ângela
à motorista que a socorria.
— Sou a Tamara. Calma, senhora, algumas pessoas
às vezes perdem as memórias temporariamente depois de
um evento traumático. Alguém, por favor, poderia chamar
uma ambulância?
Ângela observou atentamente o rosto bonito e trigueiro
da moça.
— Eu, eu acho que já conheço você, minha filha. Somos
amigas?
— Ainda não – ela sorriu, gentil. — Mas tenho certeza
que poderemos ser...
***
— O que, em nome de nós mesmos, aconteceu? De que
pocilga repleta de deus-ex-machinis emergiu uma Tamara
enfermeira, boa samaritana e comedora de tâmaras? E
COM SRP? QUANTA GENTE NO MUNDO, PELO NONO
CÍRCULO, TEM SRP?! Umas duas ou três?! A velhota deveria ter virado carne moída, era esta a função do sonho e
da inspiração poética!
— Calma, Belial! ELE. O Velho Javé, que sempre se julgou superior e nunca jogou nossos jogos. Certamente implantou uma armadilha na armadilha, um presentinho para
nós, talvez. Temo inclusive que se

Ângela comer uma tâ-

mara da Tamara e recuperar a memória, não sei não...
— Não-sei-não?! Desembucha, Asmodeus!
— A maldita tâmara pode ser a representação física dos
frutos do Éden, de ambas as árvores: conhecimento e vida.
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Onisciência e imortalidade! Isso diz alguma coisa? Ring a
bell?
— Que acabei de desenvolver Angelafobia?!
— Sim, todos nós!
***
— Isso, senhora! Levanta-se bem devagar! Será que não
foi problema de pressão ou falta de açúcar no sangue? Ah,
tenho uma ideia! Aceita uma fruta? Pode ser que a glicose
estivesse baixa… Come aqui uma tâmara, estão bem docinhas!
Fim.

Bastidores
"Próxima Parada: Estação das Desgraças" teve o título
inspirado por um conto do amigo Diogo Bernadelli que foi
publicado na antologia "!": "Em 7 atos". No conto do Bernadelli, havia a seguinte passagem: "Quando o destino endireita nosso vagão por trilhos novos, torça para que este
não reserve em alguma curva um túnel escuro, pois é atrás
deles que geralmente nos recebe a Estação das Desgraças.
Não existe qualquer consolo, após a escuridão. Só fantasmas."
Inspirado em tal bonita passagem, imaginei que demônios ou deuses maléficos se divertiriam ao plantar terríveis
armadilhas nas vidas das pessoas. Como o tema do desafio
da EC era "fobias" e eu queria muito escrever sobre armadilhas do destino, martelei a história para encaixá-la no
molde - muito mal, diga-se de passagem. Depois, foi só diversão: poesia concretista, trocadilhos vis, metalinguagem,
referências a filmes e livros, e tudo mais. Creio que também
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foi influenciado pelas minhas leituras da época, em especial
por "2666" do Roberto Bolaño, e seu estilo caudaloso, de
frases enormes e mil detalhes encaixados a toda hora.
“Próxima Parada: Estação das Desgraças” foi destaque
no Desafio “Fobias”

Sobre o autor
Rubem Cabral, engenheiro de sistemas, carioca, radicado em Zurique, Suíça, é escritor amador. O autor já teve
alguns trabalhos publicados em antologias (Erótica Fantástica, Editora Draco, FC do B vol 3, Editora Tarja, Mundos
II, Editora Buriti). É organizador da Antologia de Contos
Fantásticos "!", da Editora Caligo.
É autor da coletânea de contos “Linha Tênue”, publicado pela Caligo Editora em 2014.
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Ensaio Quântico
Thales Soares

SOFIA DESCEU AS ESCADAS apresentando um nível alarmante
de euforia. Seus pezinhos descalços correndo pelo chão gélido do sábado de manhã provocavam um alvoroço comparável a uma desordenada orquestra de bramidos de elefantes. Dourado, o gato, estremeceu ao acordar de seu cochilo
matutino. Possuía esse nome devido à coloração com tom
de caramelo de sua pelagem. Espreguiçou-se esticando ao
máximo sua coluna, deu duas lambidelas na pata para esfregar a saliva nos pelos do rosto e seguiu a garota até a sala
de estar.
Havia algo "diferente", por assim dizer, na sala de estar.
Criando um excêntrico e pequeno campo gravitacional à
sua volta, onde xícaras e torrões de açúcar flutuavam executando um movimento de translação com trajetória elíptica ao seu redor, um pequenino buraco negro situava-se ao
centro do aposento. Sofia e o gato vislumbravam aquilo
com espanto, apesar de ambos serem alvos de uma inquietante curiosidade.
– Parece se tratar de uma singularidade quântica gerada através de algum tipo de ruptura no espaço-tempo do
nosso universo – disse o gato.
Sofia ficou assombrada. Desde quando o gato falava? E
como ele era tão sabido?
– Como você sabe, Dourado? – perguntou Sofia, sem
compreender direito o que ele dissera, mas achou melhor
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não admitir isso, com medo de parecer mais burra que seu
bichinho de estimação.
– É apenas um palpite – respondeu ele, com tom esnobe. – Não dá para saber de fato, até eu analisar minuciosamente e estudar cada uma das propriedades físicas que
regem esta anomalia.
Dessa forma, os dois continuaram analisando o buraco
negro. O gato, com certa dificuldade devido à falta de prática, mantinha abocanhado um lápis e escrevia algumas
complicadas equações matemáticas num pedaço de papel.
Sofia apenas olhava admirada para aquela coisa preta no
meio da sala, que discretamente sugava o ar e a luz do ambiente.
Além de Sofia e do gato falante de QI admirável, outro
personagem obteve o privilégio de contemplar aquele pequeno milagre do universo. Serginho, o pai de Sofia, chegara. Estava um tanto com pressa, pois precisava devolver
alguns filmes na locadora até o meio dia, e ainda precisava
rebobinar as fitas, caso contrário pagaria multa. Isso sem
contar na bronca que receberia do gerente quando ele descobrisse que Sofia gravara um pedaço do desenho animado
“Cavalo de Fogo” por cima dos créditos de "Querida, Encolhi as Crianças". Mas espere, que diabo é aquilo?!, pensou
o pai de Sofia ao topar com toda aquela histeria ocorrendo
em sua casa.
– Sofia! O que é isso? Por que o gato está com as minhas ferramentas? E como foi que ele resolveu cálculos de
derivadas e integrais que nem mesmo Isaac Newton conseguiria?
– Papai! – animou-se Sofia ao vê-lo, correndo para seus
braços, buscando tranquilidade em meio a toda aquela in-
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sanidade. – Dourado disse que está construindo uma máquina detec... deteti... de-te-qui-to-ra, que consegue descobrir várias coisas científicas!
O pai continuou sem entender bulhufas. Queria fazer
uma pesquisa no computador sobre tudo aquilo, mas era
sábado, e sua internet discada só seria gratuita após o meio
dia. De qualquer forma, sua vontade não seria satisfeita,
mesmo se fosse domingo ou algum dia de semana passado
da meia noite, pois o gato havia desmontado o computador
para utilizar algumas peças em sua máquina. Mas pelo
visto, parecia que o bichano havia terminado, seja lá o que
fosse que estivera construindo. Com peças da televisão, da
lavadora, do computador e do calhambeque de Serginho,
sua máquina parecia funcional.
– Mas que interessante... – disse ele, observando os resultados.
– O que foi, Dourado? O que a máquina disse? – perguntou Sofia, curiosa.
O gato quase cuspiu uma bola de pelo, de tão intrigado.
Recompôs-se, respirou fundo e explicou:
– A análise da máquina a respeito do buraco negro é
inconclusiva...
O pai, ainda em estado catatônico devido à quantidade
de acontecimentos fantásticos ocorrendo simultaneamente
ao seu redor, tentou entrar na brincadeira como se estivesse
lidando com assuntos do cotidiano:
– Droga! Então esse monte de sucata que você construiu a custo dos aparelhos mais valiosos da minha casa não
serve para nada? – disse ele, com uma pitada de ironia em
sua voz, tentando esconder sua insegurança e incompreensão da situação.
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– Incorreto – retrucou o gato. – A máquina é um verdadeiro sucesso. Para provar sua eficácia, posso descrever
duas anomalias incríveis, que nem sequer imaginávamos,
detectadas neste recinto.
– Além de dois seres humanos e um felino – continuou
o gato –, há mais alguém aqui, apenas observando. Por
mais estranho que possa parecer, minha máquina indica
inequivocamente que há um enorme dragão cuspidor de
fogo nesta sala.
Sofia e seu pai assustaram-se com aquela informação.
Mas a curiosa garota não era de aceitar afirmações absurdas tão facilmente, sem nem sequer fazer seus questionamentos:
– Então cadê ele? Por que não vejo nenhum dragão?
– Porque ele é invisível – respondeu o gato.
– Por que não sinto o calor de seu fogo?
– Porque suas baforadas são atérmicas.
– E por que, por mais que eu corra por toda a sala, não
trombo com nada invisível?
– Porque o dragão é intangível.
O pai de Sofia era um homem esperto e estudioso. Era
formado em engenharia de produção, possuía um bom emprego numa firma que fabricava engrenagens para maquinários e tinha o costume de ler bastante, o que o tornava,
sobretudo, uma pessoa culta. Assim pôde, pela primeira vez
naquela manhã, argumentar sobre algo de que tinha conhecimento:
– O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan!
– Perdão? – desentendeu o gato.
– Esse dragão que você mencionou – continuou Serginho –, é igual ao do livro de Carl Sagan.
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– Desculpe, meu humano, mas caso não tenha percebido, sou apenas um gato. Não possuo o hábito de leitura.
Portanto, não reconheço sua referência.
Enquanto Dourado e seu pai conversavam, Sofia observava profundamente aquele pequeno e curioso buraco negro que flutuava sobre o tapete persa de sua sala de estar.
Seus olhos vidrados notavam com muita perspicácia que
aquela coisinha, cujo tamanho não ultrapassava uma bola
de futebol, escondia em seu interior algo maior e muito
mais ambicioso. Parecia haver uma sopa de estrelas ali dentro. Com uma análise mais profunda, era possível identificar que não era somente uma sopa de estrelas, mas sim uma
sopa de galáxias. Com um olhar ainda mais aguçado, era
possível perceber que não se tratava apenas de uma sopa de
galáxias, mas sim de uma sopa de universos. Uma infinidade de outros universos, cada um com suas bilhões de galáxias, cada galáxia com seus bilhões de sistemas solares,
cada sistema solar com seu punhado de planetas, e alguns
desses planetas abrigavam trilhões de seres vivos. Havia
vida dentro do buraco negro em sua sala. Como isso era
possível?
– Mas para mim, um dragão que não pode ser visto,
ouvido, tocado ou sentido, não existe! – dizia Serginho,
continuando com a discussão a respeito do dragão.
– Papai – interrompeu Sofia, deixando de lado o buraco negro por um instante –, acho que o dragão ficaria bastante triste se ouvisse você dizendo que ele não existe!
– Filhinha, tudo aquilo que não podemos provar que
existe, não existe. Simples assim.
– Mas e quanto ao Papai Noel, que nunca ninguém vê,
ao coelhinho da páscoa, à fada do dente e a Deus? – questionou a garota.
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– Chega de divagar sobre isso! – interrompeu o gato, a
fim de prosseguir com suas deduções mirabolantes. – A segunda anomalia detectada por minha infalível máquina é
ainda mais inacreditável.
Uma pausa de suspense foi feita. O que, em todo o universo, poderia ser mais incrível do que um dragão invisível?
Sofia estava ansiosa para ouvir.
– Neste exato momento... – prosseguiu o gato. – Bom,
não sei como explicar isso... Agora, enquanto estamos aqui
na sala, fazendo e dizendo tudo isso... Há alguém nos
“lendo”!
– Lendo como se fôssemos um código de barras do supermercado? – perguntou Sofia.
– Não – respondeu o gato. – Há alguém nos lendo
como se fôssemos uma história. É como se todo o nosso
mundo, as nossas vidas e a de todos que conhecemos, não
passassem de ficção.
Serginho ficou pasmo, mal acreditava no que ouvia. O
gato, todavia, afirmava aquilo com um tom de certeza em
sua voz. As contas e equações realizadas em seus rascunhos
pareciam não mentir. A máquina era realmente precisa e
não cometia erros.
Sofia estava tentando pensar em algo inteligente para
dizer. Agora que sabia que alguém a estava observando, ou
melhor, "lendo" sua vida, não queria parecer burra. Queria
fazer de tudo para impressionar seu leitor, para que ele criasse um certo afeto por ela, pois sabia que personagens
amadas por seus leitores acabam ganhando uma força inexplicável e são capazes de superar qualquer tipo de desafio,
até mesmo voltar da morte, em algumas ocasiões. Mas e se
esse leitor puder ler pensamentos?, pensou Sofia. Ela não
queria que ninguém soubesse, por exemplo, que seus pés
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nunca tocaram o mar. Ela foi à praia somente duas vezes
em toda sua vida, e passou pouco tempo por lá. Havia visto
o mar somente de longe, durante uma viagem de negócios
de seu pai. Que tipo de garota inteligente e aventureira
nunca brincou numa praia?, pensou, só se for uma garota
boba e sem graça!
– Por que isso? – perguntou Sofia.
– "Por que" o quê? – questionou o gato.
– Por que alguém está nos lendo?
– Não sei – admitiu ele. – Eu não sei de tudo. Até ontem eu não sabia falar e nem possuía conhecimento algum
sobre física quântica. Meu QI provavelmente era bastante
lamentável. Até ontem não havia um buraco negro em
nossa casa. Tudo isso... é como se alguém estivesse manipulando os fatos do nosso universo a seu bel-prazer, colocando-nos diante de situações absurdas. Mas o porquê
disso, você me pergunta? Eu não sei...
O pai de Sofia, com um ar cético, ainda conferia os rascunhos dos projetos da máquina do gato. Apesar daquelas
equações diferenciais quase não serem algo deste mundo,
os resultados até que faziam bastante sentido.
A máquina detectora de anomalias repentinamente
surtou, fazendo barulhos estranhos, esquentando além do
limite e soltando fumaça como se fosse explodir. Estava
transmitindo resultados de leitura insanos, os quais o gato
conferia com tremendo espanto.
– Carambola! – disse ele, nervoso e descontrolado. –
Algo completamente fora do comum está para acontecer!
TOC, TOC! Alguém batia na porta, quando o pai de
Sofia largou os rascunhos da máquina e foi atender. Um homem de terno negro, gravata borboleta e chapéu de coco
resolveu visitá-los naquele inoportuno momento. Ninguém
120

o conhecia, mas ele insistiu em entrar mesmo sem ser convidado, empurrando Serginho indelicadamente para desviá-lo do caminho e seguindo até o pequeno buraco negro.
– Quem é você? – perguntou o pai de Sofia.
– Desculpem pela grosseria – disse o homem, com um
tom exótico na voz. – Aposto que estão bastante confusos a
respeito disso tudo.
O gato fixou seu olhar no homem. Com a cauda empinada, apontou com a cabeça para o buraco negro e perguntou:
– Você sabe de onde veio isso?
– Certamente que não – disse o homem, enquanto tirava o chapéu e colocava-o sobre o sofá –, mas é graças a
isso que todos vocês existem.
Quem, em todo este maldito universo, é esse homem?,
pensou o gato, observando atentamente todos os seus movimentos. Com uma postura extremamente ereta, voz tranquila e olhos vazios, que nada diziam a seu respeito, o misterioso homem prosseguiu:
– Por favor, permitam-me explicar a situação. Eu topei
com essa... "coisa"... outro dia, e isso foi algo que realmente
me intrigou. Não fui capaz de explicar o que era, e nem sabia como havia surgido. Nessas condições, criei uma casa
em volta da anomalia. Criei um homem trabalhador, uma
garotinha, um gato e um dragão invisível. Coloquei-os na
casa e os fiz pensar que viveram durante anos ali, quando
na verdade possuíam apenas algumas poucas horas de existência. Não consigo me lembrar por que exatamente agi
dessa forma... mas foi interessante observar que a anomalia
modificou a inteligência do gato. Eu não o tinha criado assim, e tampouco planejava essa mudança abrupta. Agora,
se me dão licença... preciso descriá-los e colocar um fim em
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toda esta confusão.
– NÃO! – gritou Sofia. – Você não pode acabar com
nossa história... não assim, e não agora! Tem gente lendo...
e eu estava fazendo todo o possível para que me amassem...
Serginho tentou impedi-lo, mas antes que tivesse a
chance de chegar de encontro a ele, ou antes sequer que
abrisse a boca para argumentar algo, o homem misterioso
estalou os dedos e tudo à sua volta desapareceu, restando
apenas ele próprio e o buraco negro.
– Sinto muito, Sofia, mas sua história acabou. Nunca
termina do jeito como queremos, é uma pena.
O homem sentou-se no chão, cruzando as pernas, e ficou admirando a quase infinita complexidade do pequeno
buraco negro. Alguma coisa parecia estar lhe incomodando.
Não era apenas sua incompreensão da anomalia. Algo além
disso perturbava sua mente. Era como se alguma coisa estivesse lhe faltando. Será que deveria criar novas cobaias
para lidar com a situação? Não, ele havia acabado de fazer
isso, e havia fracassado. Um gato, um homem, um dragão
invisível... e uma garotinha. Por que mesmo ele havia selecionado especificamente essa combinação de seres para seu
experimento? Por que o gato ficara tão inteligente sob a
presença da anomalia? Será que realmente havia alguém
“lendo” tudo aquilo? Esse leitor ainda estaria lendo sua vida
e observando seus questionamentos? O homem estava confuso.
Fixando seu olhar no mais profundo interior do pequeno buraco negro, enxergou uma casa ali dentro, onde
uma garotinha chamada Sofia assistia Cavalo de Fogo junto
de seu gato cor de caramelo.
Logo o estranho homem de chapéu de coco descobriria
que amava aquela intrigante garotinha mais do que tudo e,
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assim, seu inquietante buraco negro desaparecia.
Fim.
Bastidores
Era julho, eu estava de férias e muito entediado. De repente, o edital do novo desafio do Entre Contos me atinge
em cheio! O tema seria ficção científica, um dos gêneros que
mais aprecio em todo o mundo literário, ao lado de fantasia.
Ficção científica e fantasia são como dois irmãos gêmeos
numa grande família de gêneros literários. Claro que esses
gêneros não são a mesma coisa, mas com certeza possuem
muito em comum. A principal diferença é que a fantasia não
tenta explicar os acontecimentos fantásticos que ocorrem
no decorrer da história, tudo é considerado mágico e não
precisa de um agente causador para convencer o leitor. A
ficção científica, por sua vez, se preocupa em explicar esses
acontecimentos fantásticos, utilizando, como artifício, máquinas bizarras e argumentos científicos esdrúxulos.
Enfim, no mesmo dia em que li o edital do Entre Contos, saí correndo para a livraria mais próxima. Eu queria
comprar alguns livros de ficção científica para poder aumentar meu referencial. No entanto, algo muito curioso
ocorreu durante minha ida às compras. Enquanto eu escolhia alguns livros, uma garotinha conversava sem parar comigo pelo Facebook. Como sou professor e trabalho em escolas, é bastante comum crianças e adolescentes conversarem comigo pelas redes sociais. Essa garotinha, porém, começou a me contar a respeito de seu inteligente gatinho cor
de caramelo, e contou também que ela havia ido à praia somente duas vezes na vida, mas nunca havia brincado no
mar.
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Mais tarde, cheguei em casa com toda a bagagem literária de que eu precisava. Analisando cuidadosamente todo
o material que eu adquiri, percebi que o maior tesouro que
eu possuía para criar minha história não estava contido nos
livros que eu havia comprado, mas sim nos relatos daquela
garotinha sobre sua vida e seu gatinho inteligente. Percebi
que aquelas personagens possuíam um enorme potencial
para encantar os leitores. Sim, Sofia e seu gatinho, Dourado, existem de verdade (mas não necessariamente possuem estes mesmos nomes, e com certeza não vivem na década de 90, como mostrado na história). Se eu não me engano, parece que Dourado agora é papai, e seu filhote se
chama Fofinho. Imaginem só, dois gatos inteligentes!
Criei toda a história em questão de dois dias. Foi tão
fácil e prazeroso que senti como se aquilo tudo estivesse se
criando sozinho em minha mente, enquanto eu apenas observava.
Quero aproveitar este espaço para agradecer ao Jefferson Lemos e ao Thiago Amaral, por terem me ajudado na
revisão do meu conto para esta antologia. Ao Gustavo Araujo, por me aturar e por contribuir diretamente para o meu
amadurecimento literário através de seu ótimo trabalho no
Entre Contos. A toda a galera do Entre Contos, que leu minha história, curtiu, se emocionou, criticou, votou e me
apoiou durante o desafio. Ao pequeno anjo que me inspirou
a criar essas personagens literárias tão vivas e coloridas,
que Deus abençoe sua vida, e de toda a sua família. Obrigado a você também, que leu meu conto nesta antologia e
gostou tanto que até está lendo a minha seção dos bastidores. Valeu galera, vocês são as melhores pessoas do universo!
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Thales Soares tem 25 anos e gosta de criar histórias
desde... bom, desde que nasceu, basicamente. Nascido em
3 de agosto de 1990, em Sorocaba, São Paulo, formado em
Licenciatura em Matemática pela UFSCar, atua como professor em sua cidade e dá aulas em escolas particulares para
alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Como
outras experiências profissionais, já foi dançarino, já participou de peças de teatro, e até mesmo já fez parte de uma
equipe de circo em sua cidade. Mas atualmente é apenas um
professor de matemática, que gosta de brincar de ser escritor de vez em quando.
Traumatizado por um sistema de ensino que não lhe
acolheu bem na área literária, Thales iniciou sua jornada
como leitor e escritor de forma tardia, tendo lido o seu primeiro livro (sem recorrer a nenhum resumo na internet,
como costumava fazer para passar nas provas escolares) somente em sua vida adulta. Alice no País das Maravilhas, de
Lewis Carrol, foi um marco em sua vida. Essa obra, que o
inspira até hoje, mostrou que um simples ser humano é capaz de criar todo um novo universo, paralelo ao nosso, mas
tão vivo quanto o nosso. E o melhor de tudo é que Lewis
Carrol também era professor de matemática!
Atualmente, esse é o seu maior sonho e o principal objetivo da vida de Thales. Criar seus próprios universos.
Contato: thales.soares@gmail.com
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Sacrificando
Lobos...
Rafael Sollberg

“VIVA O ROCK!”, GRITO naquela porra de bar que só toca
sertanejo universitário. Todos os homens do local – embalados a vácuo em suas calças femininas – me encaram e eu
sorrio de forma encantadora. Acho que jamais vou me cansar disso.
Com apenas um olho aberto, observo a mosca presa na
estufa farfalhar suas asas sobre a comida há muito vencida
no mundo dos sóbrios. Como num rodizio, ela se locomove
como um glutão absorto em suas obsessões. O voo – como
sempre – é errático, e isso faz dela o ser mais próximo de
mim em um grande e estranho raio. Dividimos a falta de
precisão, o senso de espaço deturpado e a dieta do acaso.
Não compartilhamos apenas 60% de nosso DNA, somos domésticos, mas não domesticados. Vivemos de restos, de
carne em carne, de trago em trago, de morte em morte…
Pensamos pouco e agimos menos ainda. Despertados pelo
instinto, pelas funções básicas de nossa risível existência,
somos os zumbis sociais. Voamos para mantermos nossos
vícios, caminhamos para saciar o espaço eterno e sem
fundo.
Não há depressão, pois não existe tempo para reflexão.
“Animal racional fingindo viver no pensamento dos ou-
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tros”. Até a mais simples escolha – sexo/torpor – condicionada ao erário eternamente comprometido. Na falência do
homem, ainda maior que a profissional, não se consegue
optar nem pelo rótulo mais aprazível. Por essas e por outras, a aguardente simplifica, iguala e traz o melhor retorno.
O atalho sombrio e perigoso – provavelmente letal – que te
leva ao destino. O único possível.
Uma amiga me disse que seu sonho era morrer num
parque de diversão para estragar a diversão de todo mundo.
Nunca havia pensado muito nisso, mas acho que gostaria
de morrer na Antuérpia só para ter algo interessante em minha biografia de cor pastel. Uma crise de choro ou de riso
em frente à catedral de Notre Dame. Derretida pela melancolia da graça infinita. “Foda-se Aristóteles e sua felicidade
virtuosa” brado como se estivesse no lombo de um jumento,
pronta para mudar o rumo da civilização. Ninguém esboça
qualquer reação, o que me faz recordar da história de Dylan
Thomas e suas 18 doses de uísque.
Peço a saideira para o homem atrás do balcão que não
para de me encarar com olhos raivosos. Logo eu, uma lady
em um antro de canalhas. “Não”, rosna ele, sem nem
mesmo tentar motivar seu desaforo. Negar a última cerveja
para uma mulher em colapso é como quebrar um armistício
duramente conquistado. Insisto numa long neck, dizendo
que vou levar pra casa. O sujeito suspira alto, coça a cabeça
e revira os olhos como um ator principiante em um teste
para “Malhação”. Enfim, cede aos meus encantos, enquanto
seu colega começa a jogar água na minha direção. A vida
não é uma caixinha de surpresas, ela é uma esfera metálica
em uma roleta viciada. Fatos ordinários dentro de uma circunferência que não para de girar. Tudo igual, e de novo, e
mais uma vez. Até que o FIM. Não, ainda não. Talvez mais
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tarde.
Ergo minha cabeça do travesseiro travestido de bancada. Retiro parte do cabelo que cobre meu rosto e ajeito as
madeixas atrás da minha orelha direita. Massageio as sobrancelhas com a ponta dos meus dedos. Com as narinas
dilatadas inspiro um pouco de dignidade e assopro doses
homeopáticas de tédio.
– Adeus, babaca – grito, já do lado de fora da espelunca.
– Tchau, piranha – ele responde, sem perder de vista a
caixa registradora.
– Eu vou voltar – digo, parafraseando Jesus Cristo ou
Arnold Schwarzenegger, tanto faz.
– Eu sei, você sempre volta.
– Vá se foder.
– Pra você também! – dessa vez ele pisca pra mim e
sorri de canto de boca.
A bebida feita de milho – camuflada pela expressão estelionatária de “cereais não maltados” – leva ao pé da letra
esse negócio de aquecimento global. Escaldante, desce pela
minha garganta e mergulha de cabeça nas ondas rasas de
ácido que ricocheteiam no meu estômago vacante. Solto um
gemido de agonia, pensando no ator frustrado que deveria
ter negado meu pedido e revirado os olhos algumas vezes
mais. No segundo gole, o arrependimento já é absoluto. Viver é se arrepender a cada esquina, a cada mensagem enviada pelo celular. Só imbecis e psicopatas não se arrependem de nada. A certeza é um defeito conquistado com orgulho pelas pessoas que ignoram. Como diria o Papa sem
batina “Um homem nunca deve sentir vergonha de admitir
que errou, o que é apenas dizer, noutros termos, que hoje
ele é mais inteligente do que era ontem.” Portanto, se você
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não é o Benjamin Button, não sofreu uma sessão irreversível de regressão mental ou não tem uma síndrome rara que
come seu cérebro aos poucos, é bem provável que concorde
com o tal Alexander Pope.
Sem dar bola para o arrependimento certo, retiro do
bolso da calça o pedaço de papel que ostenta os números
enfileirados, encimando um nome que pouco importa. Alcanço no fundo da bolsa o meu “I” Bismarck Frankenstein.
Digito os algarismos na tela recauchutada por inúmeros pedaços de fita adesiva, que tentam manter a integridade da
coisa toda. Mando uma mensagem com poucas palavras,
porém, com dezenas de carinhas redondas, amarelas e idiotas.
Acendo um cigarro bege e amassado, que é considerado
o Cronos da nossa nova mitologia. Responsável por arrancar minutos de uma existência que não deveria ter sua meta
dobrada. Inspiro a fumaça cinza que traz consigo o sentido
da vida e assopro os fantasmas que buscam os atalhos das
imunidades comprometidas. “Eu te amo Phillip Morris”,
cicio entre soluços, apagando com o bico da minha bota o
resto flamejante. Afinal, sou uma mulher consciente preocupada com as solas do meu Erê. Na aposta de Pascal, prefiro ser a pistoleira que atira para todos os lados do que a
monoteísta convicta barrada na entrada principal.
O celular apita – mensagem recebida – silvos longos e
curtos entrelaçados, acho que os guardas de trânsito não
deveriam se preocupar com as câmeras silentes. “Estou há
caminho…” diz o texto. Ele escreve de forma hermética para
confundir minha mente, ou referendar, quem sabe, todos
os meus preconceitos.
Agora é só esperar o pobre coitado chegar. Nesse
mundo onde todos os golpes são conhecidos, não preciso de
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teias, nem de iscas. Uso a singeleza, onde o resquício de
atenção é chamariz suficiente para a geração sem carne e
osso. Como diria o Russo mais simpático que conheci “o
mal do século é a solidão”. Contudo, sem querer dar uma de
cretina arrogante, penso que o plural cairia muito melhor.
Quanto mais somos, mais solitários ficamos. Vestimos a variável Malthusiana que comprova a inanição da mente.
O carro chega riscando o asfalto – berrando com a força
de seu pulmão motor – com a potência de 300 cavalos histéricos. Uma espécie de evento cósmico que acordaria toda
a vizinhança caso houvesse uma. Maldita cidade planejada.
O canto do pneu freando é a nota final do espetáculo estúpido. Ele estaciona bem longe, para que eu observe a máquina em todo o seu esplendor. Pisca os faróis na minha direção, como se eu fosse uma garçonete de drive-in. Deixo
ele se deleitar com o momento. “Estar por cima até estar
por baixo”, é a lição que tento ensinar todos os dias.
A porta é aberta e consigo sentir o ar gelado escapando.
O veículo parece possuir sua própria atmosfera. O capitão
atrás do volante solicita minha entrada, gesticulando como
uma espécie de astronauta arrogante. Mal sabe que estou
mais para Alien do que para Sigourney Weaver. A encenação dura pouco. Olho nos olhos do rapaz e percebo a segurança habitual se encolher. Apesar da bolha metálica, ele
está distante do ambiente mendaz de costume. No momento, é apenas mais uma criança com medo dos acasos.
Fico tentada a gritar só para ver se ele mija nas calças, mas
creio que não seria muito profissional da minha parte.
– Então é sério?! – ele pergunta, praticamente gritando
no meu ouvido.
– Como um câncer de próstata.
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– Uau!
– Dinheiro antes – digo, sem piscadelas.
– Eu achei que…
– Não é questão de necessidade, é uma questão de justiça econômica.
– É que você não falou nada. Pensei que…
– Quem é John Galt?
– Quem?
– Oferta e demanda. Mas você sempre pode se arriscar
no mercado.
– Essa hora?
– Tem a madrugada inteira antes do pregão fechar.
– É que não estou muito acostumado.
– Bom, nesse momento só posso te dar um curso básico
de como funciona o Dow Jones da bolsa que não para de
rodar.
– Acho que… Ok.
– Cinquenta reais o intensivo oral, não trabalho com
educação a distância.
Antes que perceba estou sobre ele. Consigo sentir os
batimentos frenéticos pela veia femoral de sua coxa tenra.
Expando e retraio a pele, imitando o movimento que fez do
Universo um sucesso. Aplico pressão e velocidade suficiente para apressar o processo milagroso da origem. Sintome como uma espécie de acelerador de partículas para universitários mimados. Ele explode de tesão, eu explodo de
nojo. Ele explode de raiva, um tapa explode em revolta. São
tantas explosões antes do escapamento explodir na minha
cara, que eu nem percebo que já estou deitada na calçada
fria. Olho para a lua e contemplo sua melancólica graciosidade. Nem o gosto de bile na boca consegue roubar a magia
do momento. Sonho com ela descendo sobre nós, ensinado
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aos terráqueos como acabar com uma espécie sem perder a
classe. Iluminando nosso inevitável salto no escuro, que já
é bem mais misericórdia do que qualquer rinoceronte
branco conseguiu em seu último suspiro.
Levanto-me com extrema dificuldade, batendo a poeira
estelar da bunda e espanando o pó hostil dos pensamentos
recorrentes. Tento me equilibrar como uma casa da árvore
em cima de um bonsai. Muito se fala em equilíbrio nessa
sociedade de extremos, onde toda mediocridade é encarada
com desdém. Mas como manter-se de pé quando a gravidade é o menor dos nossos problemas? Se tivesse a mínima
ideia não estaria nesse exato momento me escorando no
muro de um latifúndio qualquer.
O relógio indica que tenho menos de uma hora para
chegar em casa. Calculo mentalmente a distância, observando a minha passada trôpega e os tombos eventuais.
Concluo que se começar a avançar agora, tenho grandes
chance de fazer a entrega. Honrar o pacto tácito e entregar
esse invólucro superestimado. Incólume? Certamente não.
Inteiro? Pura questão de perspectiva: Física ou metafisica?
Dou a partida e imagino uma banda marcial ritmando
os meus passos. “Run to the hills” assovio contra o vento.
Repentinamente, lembro-me daquela anedota clássica e
gargalho noite adentro. “Eu sou o pagliacci, doutor”, desafio desafinadamente cortando o silêncio que constrange o
fim da história…
… em pele de cordeiro.
É sempre engraçado. Primeiro vem a confusão, depois
a náusea e, por último, os indícios da ressaca – física e moral. “A luz irrompe onde nenhum sol brilha…” Porém, isso
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não é um conto de inverno, e eu não vou começar fazendo
floreios sobre o clima. A única coisa que precisa ser dita é
que o tempo está ótimo para curtir uma fossa, pena que
mais ninguém saiba disto.
Ela corre para o banheiro, que já está acostumado a receber os despejos dos males que o corpo nunca consegue
absorver. Reza para que a água gelada purifique sua pele.
Esfrega com força cada pedaço de derme que as unhas conseguem alcançar. Abre um frasco verde e despeja metade
do conteúdo em seus cabelos. O liquido espumante – desenvolvido por um engenheiro químico frustrado que gostaria de criar uma nova liga de metal, mas acabou atolado
em uma divisão de criação de cosméticos – escorre pelo
corpo esbelto. O odor de “selva amazônica” reveste momentaneamente com seu perfume os pelos ouriçados da fêmea
indefesa dentro da cabine mortal, carinhosamente chamada de box pelos publicitários.
Às vezes, me pego pensando no sujeito que resolveu
cercar o chuveiro com vidros finos e cortantes, ou cortinas
asfixiantes, mandou colocar a superfície mais lisa do planeta sob nossos pés, e ainda nos recomendou usar uma
barra de gordura animal escorregadia, que tem por costume
nos cegar com sua ardência. E o pior, conseguiu vender essa
ideia para boa parte da humanidade. Todos os gabinetes da
previdência social deveriam ter uma foto deste cretino na
parede, “septuagenárias, com suas bacias quebradas apodrecendo no chão do banheiro, agradecem” diria a legenda
feita pelo engraçadinho da repatriação. Mas, como ela só
tem metade dessa idade, consegue terminar o banho arriscado sem maiores percalços. Inteira e cheirosa por fora, alquebrada por dentro.
Olha o visor do rádio relógio e esfrega demoradamente
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a testa, que não tem nada de lâmpada genial e, por isso, não
pode atender os seus pedidos. Em uma espécie de processo
autômato, como um manequim com pouca mobilidade que
não aguenta mais ser vestido, ela coloca a calça jeans jogada
na poltrona e alcança uma blusa branca no fundo do armário. Joga uma jaqueta preta nos ombros, calça sua botinha
cano curto e apanha a bolsa no chão, bem ao lado da porta.
Realmente, adoro esse universo caótico em perfeita harmonia, ela apenas tolera.
Sai de casa aos solavancos, tentando acordar partes do
corpo que se recusam a obedecer. Precisa correr, mas sempre há o risco inerente. Ela sabe das coisas, mesmo depois
de toda a pasta de dente ainda consegue sentir o gosto
amargo da noite. Apesar de toda a cautela confrontando a
pressa do jogo, a peça vai ganhando as casas com a sorte
nos dados. Em questão de minutos – muitos se você for um
velocista de ponta, poucos se você for um debutante desarmando uma bomba – ela já está percorrendo as ruas alegres
do Campus mágico. Em sua própria versão do percurso de
tijolos amarelos, os espantalhos são os únicos personagens
de sua entourage.
Caminha com o orgulho daqueles que acreditam em
missões. Ladeada pela certeza que acompanha até o mais
inteligente dos idiotas. Apesar de todos os meus avisos, sua
fé no labor, levando sua vocação desenfreada em uma espécie de cruzada contra a ignorância, chega a ser comovente.
Estúpida, mas comovente. Mesmo depois de 10 anos, ainda
entra na sala sentindo o frio na barriga dos calouros em
programas de auditório. Encara cada um dos alunos com
uma esperança genuína, semelhante à das crianças que
saem dos abrigos antes do fim do bombardeio. Não consigo
ver qualquer lótus naquele pântano homogêneo, mas ela é
134

a jardineira, eu sou apenas o pesticida.
Após desenhar um esquema detalhado no enorme quadro negro, e receber os olhares de espanto, – parecido com
os dos pescadores javaneses que encontram pela primeira
vez um manual russo de algum polishop cosmonauta – ela
inicia a jornada do tempo perdido.
– Hoje nós falaremos sobre o “Imperativo Categórico”
de Immanuel Kant.
– “Hiperativo” Categórico, professora? – pergunta um
aluno que, para minha surpresa, ainda usa lápis e caderno.
– “Sim, um conceito ético que não para de pular e não
deixa ninguém dormir!” – respondo de forma inaudível, enquanto ela apenas diz – Não, Imperativo, no sentido de se
impor.
– Então devia ser “imporativo” – grita um engraçadinho de óculos escuros no fundo da sala, para o deleite da
turma de Filosofia III do Curso de Direito.
– Não faz diferença, o importante é a ideia por trás
dessa nomenclatura.
– Por trás é sempre mais importante – o comediante
complementa, recebendo as risadas pueris, que são o “éter”
das Universidades e preenchem todos os espaços que a cognição resolveu ignorar. Ou seja, muitos.
– Bem espirituoso, – ela fala, causando ondas de desconforto em mim, pois não consigo distinguir uma nota sequer de sarcasmo em sua observação – mas, agora gostaria
que vocês anotassem o seguinte…
A professora despeja as informações tal qual um caça
níquel que cospe moedas – pérolas aos porcos, ou bacon
para os gorilas vegetarianos, se você preferir novas perspectivas. Não que eu seja fã dessa masturbação mental infinita
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que os filósofos insistem em pregar, mas é preciso reconhecer que um pensamento entediante ainda é melhor que o
resumo diário do capítulo da novela das seis. As perguntas
feitas nos intervalos do monólogo, não são retóricas. Porém, os questionamentos sempre respondidos pelo silêncio
do desprezo.
Próximo ao fim da aula, divide a turma em grupos para
um trabalho visando participar de algum seminário despropositado. Provavelmente uma exigência do Coordenador
que adora microfones e pronomes de tratamento. Dois meses para escolher um punhado de jovens que mede sua inteligência pelo nível alcançado no Candy Crush. Como um
bibliotecário analfabeto que recomenda livros pela capa, ela
terá que apontar o grupo vencedor com base em uma apresentação de powerpoint colorida recheada de frases do Wikipédia mal traduzidas. Não será nada fácil, contudo, se o
mundo costuma exigir vencedores a qualquer preço, não
será ela que negociará os descontos.
“Não há banda!” tenho vontade de gritar antes do sinal
tocar e o espetáculo ter seu fim. Contudo, tendo por base a
analogia mais esdrúxula que alguém pode pensar, a campainha que indica o final da aula soa como um gongo no final
do round. Só que nessa luta diária, todos estão nas cordas:
lutadores, juízes, treinadores e espectadores. Rezando de
mãos dadas pelo fim e torcendo para receberem algumas
gotas de sangue como souvenir. Sorrisos amarelos no telão
– meio segundo de fama para constranger o Warhol.
“Porrada, porrada, porrada”, grita a turba do lado de
fora da sala. Antes que consiga apagar o giz do quadro-negro, todas as carteiras já estão vazias. Houdini teria inveja
de tamanha velocidade e sincronia. Ela não dá a mínima,
sua mágica hodierna não abre brechas para a contemplação
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dessa sorte de evento. Sabe bem que a infelicidade é como
uma formiga desfilando na lente dos óculos. Desperta curiosidade, incomoda bastante, mas jamais pode roubar sua
atenção.
Semelhante ao soldado programado pelo Comando, ela
recolhe seus pertencentes tombados sobre a mesa e segue
em busca do próximo posto avançado, ou trincheira claustrofóbica, como prefiro acreditar. A grande verdade é que
nesse bunker de teorias, nenhuma turma que não seja do
próprio Curso de Filosofia está preocupada com esses projéteis hipotéticos que não deixam o cérebro sobreviver. Não
por outra razão, o dia avança com a agilidade de um Guepardo… velho, envenenado por arsênico e morrendo de inanição na beira de um córrego.
– Professora, não deveria ser “A Capital” ao invés de “O
Capital”?
(“Sócrates bebe seu vinho com cicuta e rodelas de limão.”)
– Platão viveu em uma caverna, fessora?
(“Nietzsche beija um cavalo ferido, deixando o amor
vencer o niilismo.”)
– Esse tal de John Locke foi o mesmo que participou de
Lost?
(“Existe alguma utilidade em jogar futebol com a minha cabeça? ´, pergunta Bentham em um meme irônico.”)
– Ei, teacher. Maquiavel escreveu a continuação do Pequeno Príncipe?
(“Do hospital Sartre manda seu recado: ´chupa, Nobel´”.)
Sinceramente, não sei o que me constrange mais. Ela
repetir sistematicamente essas ideias que acumulam pó nos
rodapés das monografias ou o semblante de estranhamento
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na turma do control + C. É dantesco. Possui a mesma validade moral de um concurso para ver quem come mais cachorro-quente no coração da África subsaariana. Quero
berrar, mas me controlo porque sei que falta pouco. O derradeiro alarme estridente esperneia no alto-falante e ela
sorri para os espectros dos alunos que ainda podem ser visualizados. Com o ego inflado pelo alivio de mais um dia
vencido, ela caminha no corredor como se pisassem em
ovos feitos de nuvem. Ao vê-la nessa hora do dia, consigo
sentir uma migalha do que ela costuma guardar pra si.
Compreendo a possibilidade de existir algo que eu não compreendo.
O engraçadinho de óculos escuros da primeira classe
do seu turno para em sua frente, levando ao pé da letra a
noção de obstáculo inconveniente.
– Hoje mais cedo… foi mal. – ele diz com o falso remorso de uma criança obesa que comeu o último pedaço de
bolo.
– “Vai se foder” – respondo sem titubear, enquanto ela
apenas fala, – Sem problemas, é só prestar mais atenção da
próxima vez.
– Sim, claro. Você pode me dar o seu telefone, para eu
tirar algumas dúvidas quando estiver estudando e tal? – o
cretino pergunta, esfregando a parte de trás da cabeça e forçando os músculos do peitoral, em uma espécie de ritual de
sedução aprendido em algum filme adolescente.
– “190, mande chamar o maníaco que engravidou sua
mãe” – vocifero de onde estou, ao passo que ela apenas cicia, – Não posso. São as normas da faculdade.
O bastardo sorri de lado – com a confiança de alguém
com informações privilegiadas – retira uma caneta da mochila e arranca uma tira de papel do seu caderno imaculado.
138

Interrompe o serviço de uma senhora que veste o uniforme
da limpeza e, carinhosamente, ordena que se vire. Com toda
a classe que lhe é peculiar, usa as costas cansadas da mulher
como se fossem suas. Anota um número e um nome no pedaço da folha e entrega para a professora. A mulher com a
vassoura espera alguns segundo o agradecimento que não
vem e resolve retornar ao seu martírio. Ele, por sua vez, sai
gingando no corredor como um pavão abobalhado. Em seguida, olha para trás e faz um gesto imitando um telefone.
Incrédula, ainda com galanteio nas mãos, observa o engraçadinho – que confunde audácia com falta de noção –
sumir no horizonte. Uma gota de água e sal ameaça escapulir do canto de seu olho, porém, seus pés atentos aceleram
a passada numa versão corporal do “bitch please”. A Universidade parece diminuir ao seu redor, uma força contraindo a atmosfera, diminuindo seu Universo. Sem ao menos se dar conta, corre para o portão principal. Quase ninguém no pátio repara na figura afoita que cruza a entrada,
com o desespero de um mensageiro que traz um pedido de
reforços. Em um átimo, se joga no banco traseiro de um taxi
e bate na bunda do cavalo.
– Tem certeza, senhora? – o motorista pergunta, só
para evitar algum erro de comunicação.
– “Sim!!!” – eu berro pensando em todas as exclamações do mundo, enquanto ela balança a cabeça e cicia apenas com ponto final – Sim.
Em pouco menos de meia-hora, chega na porra do bar
que só toca sertanejo universitário. Todos os projetos de
cowboy olham em sua direção, enrubescendo suas bochechas de professora de faculdade. Escolhe um dos bancos posicionados de frente para o balcão e ajeita o cós de sua calça.
O atendente se aproxima, tal qual um lobo faminto que
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identificou o seu jantar.
– O de sempre, querida?
– Desculpe, não entendi.
– Uma aguardente para começar!
– Pode ser.
Como o cão de Pavlov, salivamos só de sentir o odor
inebriante. As asas começam a escapar da camisa de força.
Ou o rabo e os chifres, dependendo do fetiche oportuno do
sincretismo religioso de cada um. A transparência do líquido é sublime, como a chave prateada do último cadeado
do cinto que protege o pudor. Não há mais volta. Todos os
neutrinos do nosso corpo tilintando em um ritual que precede o brinde. Um espasmo gelado escala a sua espinha
quando eu assopro extasiado os demônios inquietos. A professora abre a boca e eu recebo a recompensa. O mundo brilha ao meu redor, ofuscando o mundo dela.
E já no primeiro gole, Ela se torna Eu.

Fim.
Bastidores
Certo dia, li um artigo sobre o tal do "bechdel test", um
questionário inventado pela cartunista "Alison Bechdel" em
1985 para dizer se um filme é machista ou não. Aparentemente inspirado pelo ensaio "Um teto todo seu" da Virgínia
Woolf, com apenas três simples perguntas, ela afirmava
que era possível analisar a relevância feminina dentro de
uma película. Nesse sentido, a obra deveria ter pelo menos
duas mulheres; elas deveriam conversar uma com a outra,
sobre alguma coisa que não fosse um homem. Com isso na
cabeça, resolvi criar um conto onde a protagonista seria
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uma mulher forte, inteligente e muito complexa. Aos poucos, ao som de "IT'S A MAN'S MAN'S MAN'S WORLD" na
voz de James Brown e algumas cervejas não tão geladas, a
história foi se desenrolando no meu estômago e ganhando
força de modo - estranhamente - instintivo.
Por fim, consegui parir duas personalidades dentro de
uma só personagem. O resultado? Um cotidiano caótico e
estranho de uma mulher moderna.
Em suma, um conto fadado a ser reprovado em qualquer teste, inclusive no tal de "bechdel"!

“Sacrificando Lobos” foi destaque no Desafio “Cotidiano”.
Sobre o autor
Rafael Sollberg nasceu em 1981, ano em que o Flamengo foi Campeão Mundial, o que ofuscou consideravelmente seus planos de estreia no mundo. Carioca da clara recomendação médica – sempre se sentiu deslocado na Cidade Maravilhosa, afinal nunca foi assaltado, jamais contraiu dengue e não gosta muito de funk. Escreve desde que
se entende por “gente”, ou seja, há mais ou menos 4 anos.
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A Biblioteca do
Mundo
Marco Piscies

1. CAMINHO TORTUOSO
Fernando galgava seu caminho costumeiro, cada passo uma
vitória. As rodas do carrinho que puxava gemiam estridentes. Eram tortas e ofereciam resistência sempre que encontravam o menor dos obstáculos, mas eram o que ele tinha
de melhor para o trabalho. Sobre a superfície do transporte
arcaico, seis livros tristonhos, uns sobre os outros, falavam
de eras passadas, não com palavras, mas com o amarelo das
suas folhas e os caminhos das traças. A poeira onipresente
emprestava um aspecto arenoso a tudo ao redor. Fernando
protegia os olhos com a mão livre, o outro braço jogado para
trás em extensão ao puxador do carrinho cheio de sabedoria.
"Lá vai seu Fernando de novo" pensavam as formigas
em forma de gente. Vivendo um dia de cada vez, para eles
aquela era mais uma tarde onde o senhor parcialmente enlouquecido carregava consigo os estranhos tomos datados
dos tempos dourados.
Patrícia, sentada sobre um papelão, observava o ranger
das rodas com olhar vazio. Certo dia Fernando havia parado
para descansar e ela arriscara andar até o carrinho apinhado de livros. Sem proferir palavra, tomou para si o mais
próximo, abrindo-o na primeira página, ignorando o título.
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"Você não vai querer começar por este", falou o velho
com um sorriso no rosto. "Acredito que seja cansativo ler
Guerra e Paz quando se está começando nas veredas da leitura".
Ignorando o conselho do velho louco, seus olhos correram pelas letras impressas no papel carcomido. As palavras
- rebuscadas demais; confusas demais - não faziam sentido.
Folheou a extensão lateral do livro com a ponta do polegar
e mais letras saltaram-lhe aos olhos junto com a poeira.
Tossiu, largou o livro de qualquer forma sobre o carrinho e
se afastou. Não entendia o sentido da peregrinação do senhor ensandecido, mas não sentia mais interesse em saber.
E as rodinhas rangiam pelo caminho tortuoso.
George bebericava um copo de cachaça. Seus ouvidos
ignoravam a cacofonia da peregrinação alheia. O bigode escondia os lábios em linha fina, que só se abriam para deixar
passar mais do líquido que queimava e lavava a alma. Os
pelos marrons não faziam jus à sua natureza: nascera moreno, o bigode tão negro quanto o carvão. Mas a poeira dominava tudo: seu bigode, seus olhos e sua alma. Um gole de
cada vez, o álcool fazia o serviço de tudo apagar. A morte da
esposa; os problemas na colheita; a magreza dos filhos.
Atrás, em algum visor televisivo dentro do bar, um político
falava de esperança. Seus ouvidos ignoravam as palavras
por igual. Só queria beber e esquecer. Beber e esquecer.
E as rodinhas rangiam pelo caminho tortuoso.
As palavras do político também vinham até Fernando,
através do fone de ouvido que nascia em algum lugar do seu
bolso e sumia por dentro da roupagem, emergindo novamente através da gola e enfiando-se em uma de suas orelhas
- a cujo ouvido ainda funcionava. O homem falava de planos
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governamentais para reconstrução das terras perdidas, distribuição de renda e da reconquista do planeta.
Em algum lugar em seu âmago, Fernando riu. Seu
corpo ponderou se dispensaria a energia necessária para
expressar a risada de forma mais física, e optou pela negativa. Sua boca, rebelde, esticou-se ligeiramente, no menor
dos sorrisos. Tinha a certeza de ser um dos poucos conhecedores da verdade; o último dos sensatos. Sua certeza, amparada por tantos anos de vida que arrastava atrás de si, era
o combustível de sua peregrinação; a motivação para continuar nas trilhas do projeto que ele sabia que nunca veria
resultado em vida. Assim, resoluto, manteve a passada
curta e trêmula, até sumir no meio da vermelhidão do pó.
Até, finalmente, alcançar a porta enferrujada da sua base de
operações.
Aos poucos, as rodas pararam de ranger.
Procurou as chaves e, na terceira tentativa, sentiu o
chacoalhar metálico no bolso da camisa. A mão trêmula fêlo gastar tempo precioso mirando corretamente a minúscula fechadura que parecia menor a cada visita.
Click. A fechadura girou, o ferrolho retraiu-se e o portal
se abriu. A poeira correu na frente, invadindo o recinto em
uma enxurrada, ansiosa para ver o que aquelas paredes escondiam. Acendeu a luz, finalmente sozinho em sua biblioteca.
Tomou o tempo necessário para esticar os ossos e sentar na poltrona que vigiava os livros na sua ausência. O assento rangeu, mas o seu ranger era de espécie diferente das
rodinhas: enquanto um incomodava, o outro ninava. Sorveu a paisagem, orgulhoso como sempre se sentia ao apreciar o fruto do seu labor. As toras de madeira que fingiam
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ser prateleiras estavam novas e envernizadas. Os livros sobre elas sorriam, felizes por estarem no lugar certo. Havia,
no total, quatrocentos e setenta e oito deles, distribuídos e
organizados por assunto e autor.
Agora, seriam quatrocentos e oitenta e quatro.
Não deixou que o abraço da poltrona o ninasse além da
salvação. Levantou-se em um átimo, sentindo a coluna reclamar, e iniciou o labor. Primeiro, livrou-se da poeira zombeteira que sempre invadia o recinto sem permissão. Limpou os livros com pano seco. Distribuiu seu novo carregamento de naftalinas. Curioso, sentiu o cheiro das páginas
amareladas que superava até mesmo o odor das pastilhas
brancas.
Toda biblioteca cheirava a livro velho.
Era o que tinha lido um dia. Não havia como provar a
veracidade da frase: na extensão dos seus setenta e oito
anos de vida, nunca havia entrado em outra biblioteca.
Mesmo esta só sentiu o primeiro toque dos seus pés há apenas quatro anos. Não havia cheiro de livro velho então. A
pintura gasta das paredes - de cor anterior irreconhecível assumira o tom amarronzado que o mundo parecia ter gostado tanto nos últimos dias. O assoalho quebrantado segurava as lágrimas do teto que, em algum momento em um
passado distante, havia chorado todo o seu gesso. A porta
brigava incessantemente com o vento lá fora, sendo jogada
vez e outra contra a parede, derrotada.
Varreu, pintou e lacrou. Não havia tempo nem forças
para consertar o teto ou o assoalho, mas aquilo não importava. O chão agora, parcialmente coberto por piso de pedra,
estalava debaixo dos seus pés a cada passo, gerando uma
música aconchegante - o mais próximo que tinha de um lar.
Pregou toras de madeira e depositou os seus livros. Agora,
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seu lar era uma biblioteca.
Chamar o lugar de biblioteca soava como blasfêmia.
Alexandria também tinha uma biblioteca, e a diferença entre as duas era tão grande que a versão humilde e tristonha
de Fernando implorava para que o português tivesse uma
palavra como alternativa; uma inferior, que não insultasse
os deuses gregos. Ou os deuses Ingleses, Espanhóis, Canadenses, Dinamarqueses e Russos, com suas bibliotecas nacionais tantas vezes maiores do que até mesmo aquela pequena vila sem nome.
A vila que abrigaria a Biblioteca do Mundo.
Acomodou cinco dos seis novos livros da sua coleção não, a Coleção do Mundo, tinha que manter isto em mente
- nos cantos onde se sentiam mais confortáveis. Então, deixou o corpo desabar novamente sobre o sofá, abriu o exemplar que tinha em mãos e pôs-se a ler.
2. Noite
Os olhos de Cecília deleitavam-se na tosse da lâmpada
do poste de iluminação pública. O piscar incessante parecia
enviar uma mensagem em código morse sobre seus últimos
minutos de vida. Em algum momento da noite - assim que
a televisão parou de funcionar, quando escalou o sofá, abriu
a janela e respirou a poeira do ar noturno - os pensamentos
de Cecília estavam voltados para aquela lâmpada. Agora, de
alguma forma, eles haviam encontrado o caminho até George novamente.
Ele definitivamente poderia consertar aquele poste. O
viúvo era capaz de consertar uma gama de outras coisas, se
os discursos orgulhosos de sua falecida esposa gozassem de
alguma veracidade. Mesmo que o seu único feito comprovado fosse ter encontrado um punhado de lâmpadas ainda
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funcionais em uma cidade abandonada não muito longe
dali, e ter trocado toda a iluminação de sua casa, tantos
anos atrás.
"Mãe, temos que chamar o George. Não tenho como
consertar a TV sozinha".
Furtiva, a voz da filha a surpreendeu. Os ombros de Cecília contraíram-se e ela puxou a respiração involuntariamente, em um susto que não pôde conter. Sentia-se uma
criança sendo flagrada durante uma travessura - mesmo
que seu único pecado acontecesse apenas em pensamentos.
Não sabia de onde havia tirado a ideia de que pensar
em outro homem fosse algo de errado.
"Está muito tarde, Patrícia. Vamos falar com ele amanhã".
"Mas o seriado, mãe. Não tem como deixar pra amanhã. Vai começar em meia hora. E nem está tão tarde assim."
"São onze horas, filha. Ele deve estar dormindo. Não
tem como consertar sozinha? Você é tão boa nessas coisas".
A voz eternamente carregada de deboche da filha adolescente machucava seus ouvidos.
"Claro que não né, mãe. O problema não é com o sistema, é com o cabeamento, sei lá. A TV não está nem ligando. Só ele deve saber resolver essas coisas".
"Pelo que sabemos, ele só trocou umas lâmpadas algum
tempo atrás".
Patrícia revirou os olhos da maneira que apenas adolescentes sabiam emular, trazendo à pele os nervos da mãe.
Cecília soube que a filha faria o que bem achava correto
mesmo antes de abrir a boca para proferir a sentença.
"Eu vou lá. Qualquer coisa se ele ficar irritado eu falo
que você não deixou e fui de implicância".
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Os olhos semicerrados da mãe de nada adiantaram
para dissuadi-la. A filha entrou em seu quarto para vestir
algo menos revelador, enquanto lá fora uma música conhecida caminhava lentamente até os ouvidos de Cecília. Estava lá o tempo todo, em volume muito baixo para ser notada, mas agora se fazia presente como se fosse parte da
noite.
O ranger contínuo das rodinhas do carrinho de Seu
Fernando.
"Patrícia, coloca um short e traz um copo d´água, sim?"
Com a impaciência de quem ainda tem toda a vida pela
frente, a filha respondeu com um resmungo indecifrável. Lá
fora, o corpo frágil de Fernando encontrava seu caminho
pelas ruas escuras da vila, o braço esticado para trás, a mão
fechada segurando a guia do carrinho vazio.
"Seu Fernando! Seu Fernando!"
As rodas pararam de ranger. Fernando dirigiu o olhar
para o foco de luz mais próximo - aquela janela ao lado do
poste cuja luz insistia em falhar - e avistou um borrão que
se movia de um lado para o outro. Sabia, pela posição da
casa, que era Cecília a acenar da janela.
"Ah, Doutora Cecília".
Redirecionou seus passos arrastados para que os levassem até lá. Aproximou-se da bancada a tempo de presenciar
Patrícia, já do lado de fora da casa, oferecendo o copo de
água solicitado para a mãe.
"Aqui mãe. Vou lá. Oi Seu Fernando."
"Olá, Patricinha”.
"Patrícia, espera um pouco”, intercalou Cecília, “fala
pro Fernando sobre os livros que Tomás achou."
"Ah. Foi um montão de livros que ele achou no porão
da casa. Acho que a entrada estava tapada pela terra e eles
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só descobriram recentemente."
Ela falava enquanto andava de costas para não parecer
muito rude. Voltou a andar com velocidade total assim que
terminou. A voz da jovem era cheia de vida. Para Fernando,
soava encantadora e remetia-o a um tempo que jamais recuperaria. Para Cecília, fazia com que pensasse onde havia
errado na criação da filha.
"Quer um pouco de água, Fernando?"
"Hum-rum. Muito obrigado."
O idoso levou o tempo necessário para fazer descer o
líquido pela garganta com sua mão trêmula a segurar o copo
de vidro - prelúdio para um desastre que, aliviada, Cecília
não viu acontecer. Passada uma eternidade, a mão fragilizada de Fernando devolveu o copo ainda pesado.
"Bebe mais um pouco."
"Não, não, obrigado. Se beber demais, começo a tossir."
Sua garganta, escutando o discurso, tratou de acometêlo com uma tosse húmida e longa, fazendo com que curvasse ainda mais a coluna. A doutora administrou o melhor
remédio que encontrou: repousou uma mão delicada sobre
as costas de Fernando e esperou que a tosse terminasse naturalmente.
"Não falei?"
A mulher sorriu, os lábios achando graça; os olhos preocupados.
"Passa aqui amanhã para fazer um check-up, ok? Eu
quero tirar sua pressão e fazer uns exames. Como você consegue perambular tanto por aí nessa idade?"
"Ah. Eu hei de perambular até minhas pernas se negarem a cumprir o serviço. Recuso-me a ficar trancafiado em
um quarto enquanto o mundo ao redor morre - e eu também".
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"Não precisa ser tão fúnebre. De qualquer forma, ouviu
a Patrícia? Parece que Tomás encontrou vários livros no porão".
"Sim, sim", Fernando falava com certa dificuldade, as
lágrimas nos olhos ainda presentes após o surto de tosse.
"Eu já fui lá. Mas obrigado por ter se lembrado de mim."
"Sério? Patrícia falou que ainda havia centenas de livros por lá. Você não vai levar todos?"
"Ah, não, não. Apenas os que valem a pena"
Cecília tinha certeza de que o senhor tinha seus métodos para eleger quais livros valiam a pena, mas não queria
enveredar por aquela trilha. Seus olhos desviavam vez ou
outra para a esquina por onde Patrícia sumira, esperando
que ela voltasse sozinha. Não se sentia pronta para um encontro com George naquela noite.
"Fernando... não acha que deveria diminuir um pouco
o ritmo? Quero dizer... não do jeito que você fala, de trancafiar-se em um quarto ou coisa parecida. Só..."
"Deixe o homem e suas viagens, Cecília. Fernando
gosta de andar por aí com os seus livros. Quem há de impedi-lo?"
A voz impetuosa de George vinha acompanhada por
seu bigode protuberante e os braços rígidos a carregar um
televisor de trinta polegadas. O coração da doutora não sabia como prosseguir: se batia mais forte e mais rápido fazendo-a perder o fôlego, ou se parava de bater de uma vez
por todas.
Patrícia, que caminhava sorridente logo atrás, e Eric e
Filomena, as duas crianças do viúvo, mal podiam acompanhar as passadas vigorosas do homem.
"Trouxe a TV. A gente assiste o seriado junto e depois
eu vejo o que deu no seu aparelho. Fala seu Fernando!"
150

O levantar de mão trêmulo chegou atrasado. As saudações calorosas de George já estavam longe, enquanto ele
adentrava a casa de Cecília com passos laterais, evitando
danificar o aparelho.
Súbito, a doutora estava preocupada demais com a comida que prepararia para alimentar a pequena reunião.
Não havia espaço para falhas. Os jovens reuniam-se ao redor de George que, por sua vez, tentava instalar a TV no
menor tempo possível.
As rodas voltaram a ranger. A lâmpada do poste apagou-se uma última vez, mas a luz do televisor inundou a
noite bem a tempo.
Ninguém notou Fernando sumir na escuridão.
3. Meu epílogo
Quatro anos depois, após uma longa ausência do
simpático acumulador de livros, Cecília encontrou-o dormindo o sono eterno sobre o sofá de seu lar. Foi quando
seus pés tocaram o chão do lugar pela primeira vez, emitindo a mesma música que os pés de Fernando emitiam,
desta vez em dó menor. Esperava encontrar um aglomerado desconexo de livros gritando a loucura do senhor de
idade, mas viu-se no meio da maior e mais organizada biblioteca que recordava ter visto.
Os livros ao redor de Fernando choravam a perda de
seu livreiro. Sobre o seu fiel carrinho ao lado do sofá, um
bilhete escrito à mão.
“Àquele que encontrar este lugar: seja bem-vindo à
Biblioteca do Mundo.
Não sei se terão dificuldades de entender o meu idi-
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oma. Espero que os livros básicos sobre a mesinha os tenham ajudado neste sentido.
A humanidade está morrendo. A poeira toma
conta de tudo, e tenho receio de que, no momento em que
leem isto, boa parte do meu trabalho aqui tenha retornado ao pó.
Eu estou velho. Por enxergar tão claramente o fim do
meu caminho, percebo como é fácil enxergar também o
futuro que me foi negado. Não temos muito tempo, e não
temos muita iniciativa. Lá fora, todas as plantações estão
pintadas de marrom, a água potável tornara-se lama, e
tudo o que eles pensam é no que comerão no dia seguinte.
Sempre o dia seguinte, nunca a geração seguinte.
Reuni aqui tudo o que considerei essencial para que
vocês aprendam com os nossos erros.
Não sei quem vocês são. Espero que sejam humanos
– que tenham conseguido sobreviver – mas mesmo se
não forem, espero que aprendam com nossa história e
não repitam os nossos erros.
Eu tenho que ir agora. Este é o meu epílogo. Espero
ter feito algo de bom.
Fernando.”
Cecília sorriu e olhou ao redor com perspectiva renovada. Tudo aquilo era loucura. A doutora riu, em um misto
de maravilha e pesar. Ouvindo sua mãe de dentro da barriga protuberante, seu filho também riu acompanhado por
todos ao redor. Platão, Diógenes, Arquimedes, Aristóteles,
Homero, Confúcio, Lucrécio, Agostinho, Lutero, Schopenhauer, Karl Marx, Darwin, Adam Smith, Einstein e outras
centenas riram em uníssono.
Séculos depois, ousados exploradores desenterraram a
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loucura de Fernando. Sobreviventes de um quase fim da
sua espécie, seus genes exerciam silenciosamente sua resiliência.
A biblioteca de Fernando foi o maior achado da Nova
Sociedade. Sobre ela, os homens e mulheres do novo
mundo construíram a maior biblioteca que a humanidade
um dia construiu. Suas paredes e seus pilares duraram séculos sem fim. Nas suas estantes, os livros falavam da diferença ínfima entre a loucura e a sabedoria.
Cada pessoa que subia suas escadas era recebida pelos
dizeres escritos em baixo relevo sobre a pedra branca:
“Seja bem-vindo à Biblioteca do Mundo”.
Fim.

Bastidores
Os desafios propostos pelo Entre Contos, que geram
toda essa riqueza de textos presente nessa e nas outras antologias do site, têm sido o fio que me segura na escrita. Minha rotina, tomada de trabalho, família e projetos pessoais,
não tem gostado muito da ideia de que eu reserve um tempo
para escrever. Estou no processo de convencê-la da importância desta arte na minha vida – e na vida dos meus leitores! – mas você sabe como é: rotina é rotina. Difícil de mudar.
Quando escrevi A Biblioteca do Mundo, estava novamente assíduo nos desafios do site. Eu tinha acabado de
ficar em primeiro lugar em um desafio para depois ficar em
décimo quinto e, depois, décimo. Eu sabia que a competição
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dos desafios não era importante: a experiência em si e o fato
de eu me obrigar a sentar para escrever valiam muito mais.
Por isso, quando recebi o desafio de escrever um conto baseado na imagem de uma antiga biblioteca em frangalhos,
decidi tornar isso um grande exercício literário. Escrever
tudo ao meu tempo, do meu jeito, sem pensar em como as
pessoas receberiam a ideia e como as pessoas receberiam a
minha linguagem.
Eu estava escrevendo A Biblioteca do Mundo para
mim mesmo.
Abusei nas figuras de linguagem simplesmente por
quê achei que “o conto pedia” este tipo de narrativa. As metáforas ajudam a descrever, em poucas palavras, sentimentos, imagens e ações. E, para mim, o limite de 2900 palavras
era, de fato, um limite bem pequeno.
Este desafio também serviu para que eu tivesse uma
epifania sobre mim mesmo. Percebi que minhas histórias
costumam conter viagens no tempo, sejam elas literais,
como experimentos científicos, ou narrativas, na forma de
“tantos anos depois…”. Gosto de abraçar uma grande quantidade de tempo em poucas palavras. Deve ser meu raciocínio megalomaníaco.
O resultado foi um conto que gostei muito de escrever e de ler. Aprendi muito sobre o meu processo criativo,
refinei a minha técnica e no final senti, no meu coração, que
este tinha sido um dos melhores contos que eu havia lido
deste tal autor – eu mesmo.
“A Biblioteca do Mundo” foi destaque no Desafio “Imagem”.
Sobre o autor
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Marco nasceu em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 1986.
Herdou a mania de leitura do pai, seu exemplo de sabedoria. Ainda lembra receber de presente, aos quatorze anos,
os três livros da série Senhor dos Anéis, e lê-los em poucos
meses com voracidade.
Sua imaginação sempre o levou para mundos paralelos
e realidades alternativas. Aos oito anos, escreveu uma história completa de seu personagem de videogame favorito, o
“Sonic”. Conheceu o RPG (Role Playing Game) ainda criança, e encontrou ali um refúgio para seus pensamentos diferentes e suas ideias estranhas para a maioria. Na escola,
passava o tempo escrevendo histórias e criando personagens, com as palavras formalmente ignoradas dos professores como pano de fundo.
Durante todos os dias da sua vida, parte da sua mente
sempre foi dedicada à suas histórias, mas nunca imaginou
um dia publicá-las. Formou-se em 2010 como Bacharel em
Informática, apesar de ter começado a trabalhar na área já
em 2006 como Analista de Sistemas. Casou-se com sua
amada Livia Nunes em 2012, e só agora decidiu levar a sério
a arte da escrita, almejando publicar todas aquelas histórias
que criaram raízes na sua mente por anos a fio.
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Café Melodia
Felipe Rodrigues

NÃO É TÃO CEDO e nem tão tarde. Entro. O cheiro exala ao
nariz dos boêmios. Puxo uma cadeira. Já estou no segundo
cigarro, sem atendimento. Jogado numa mesa, um homem
dorme. O rosto no prato. Esperar mais de 20 minutos?
Quem é que aguenta? Começo a assoviar. Não sou notada.
Levanto, bato os olhos no relógio. Estico até o balcão.
Sento ao lado de um senhor enorme. “Desculpe, Tônia
Velásquez toca aqui hoje?”. Ele não fala nada e pega mais
um pedaço de torta. Seu prato está cheio, vários sabores.
Gordurosos, lambuzados, escorrendo açúcar. Devora como
quem belisca salaminhos. O limão escorre caramelado pelas bordas. Enche o copo. O líquido é amarelo, bebe num
gole só. Vou ao outro lado do balcão.
A torneira encharca uma pilha de louça suja. O balconista apoia o queixo na mão, o cotovelo em cima dum
bando de guardanapos. Baba enquanto observa as cortinas que balançam no palco. Peço uma dose de Genebra.
Ele enche um copo de urina. Me entrega. Pego o vidro
quente e jogo em cima das louças. Sou de casa. Entro no
balcão, ajeito a boina do atendente e, ao seu lado, abro a
geladeira e passo a mão na garrafa.
A Genebra quase cai quando a velha grita. É Madame
Emanuelle. Passa por mim num esbarrão, puxa o rapaz pelo
colarinho e lhe esbofeteia a cara. Coloca-o à frente do monstro comedor de tortas.
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O prato parece um arco-íris. A coisa respinga pelo terno
do grande homem e acaba por deixá-lo mais azul e feliz?
“Que atrevimento! Dentro do balcão?!”, diz Emanuelle.
Olho seco de raiva. “Desculpa, Manu. A Tônia Velásquez vai
tocar hoje?”. “Vai! Senta lá. Vai querer o quê?”.
“Quero ser plural, crescente minguante”… - a música
corre na jukebox. Disfarço, vou até o homem jogado na mesa
ao fundo. Mexo seu cabelo, observo o terno risca de giz.
“Tudo bem?”. Puxo-lhe pelas costas, o olho vira vidrado, encara o abismo. A barata passa pelo paletó, voa na minha direção. No susto, chuto a mesa com tudo e derrubo o corpo
rijo.
“Tá morto! Claro! Ta aí faz tempo! Toma! O Caribe!”.
“É Genebra”. “Você pediu Caribe!”. “É Genebra”. “Caribe!”.
“Tá, um Ilha de Páscoa, então”. Emanuelle vai até o banheiro e parece inconformada. Olha pela fresta embaixo da
porta. Há duas botas de borracha se contorcendo.
“De novo, sua filha da puta?!”. De repente, sai a faxineira cambaleando e ajeitando o avental. Esfregão na mão.
“Canalha! Fica no banheiro o dia todo. Tira aquele presunto
da mesa sete, já pedi pra você!”.
A faxineira treme, aperta o cabo, encosta o esfregão na
parede, limpa as mãos e as coxas com fiapos de papel higiênico. “Me espera aí, Adalberto, já volto”, diz com carinho ao pau.
Um prato de torta é lançado à minha mesa. “Vai querer
mais?!”. “Não!”. Caramelo pinga no meu decote. Um senhor
entra no Melodia. Fraque e cartola. Anda com uma muleta.
Senta ao lado do aniquilador de tortas, rouba uma latinha e
uma panqueca. Do balcão pro paletó. O atendente mija em
mais uma garrafa. “Vai no banheiro, seu imundo!”, grita
Emanuelle. Ele balbucia algo. Barulho de tapas e socos. O
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larápio sai de fininho.
Ele se acomoda numa das mesas da rua, abaixo do
toldo verde escuro. Acende um cigarro. Abre a latinha e,
num instante, vários garotos de rua estão à sua volta. Estica
o prato na direção de um dos meninos, que tenta alcançar a
guloseima. O pobre é enganado. “Olé!”. Puxa a panqueca do
alcance do jovem, ri de boca cheia enquanto os olhos do pivete esbugalham. Entorna a latinha, taca vazia na rua. “Que
delícia! Pega aí, miserável! Quem sabe um dia não fica rico
com isso?! Hahahahaha”.
Volto ao bar. “Mais um Genebra”. A faxineira arrasta
o defunto pelos pés. “Vamos lá, Adalba!”, diz lasciva para
o esfregão. Os três entram no banheiro. Termino meu doce
e arroto. O monstro do balcão arrota de volta e devora
mais um bolo.
Um jovem entra. A velha o atende e logo taca uma
garrafa de cerveja em sua mesa. Ele demora a beber, fica
apreciando o rótulo. Pega uma Polaroid e começa a tirar
fotos dele e da cerveja, da cerveja e dele, dele com a cerveja perto da boca e com a cerveja ao seu lado como se
fosse um amigo ou algo parecido. Enfileira as fotografias
na toalha, passa cuspe e gruda-as pelo corpo. Pega o celular e começa a tirar fotos dele e das fotos que estão espalhadas pelo corpo e, sem ao menos beber, deixa a ampola na mesa e vai embora.
É meia-noite. O movimento sobe, uma maioria de pessoas perdidas querendo um gole de pinga, ver a Velásquez.
“Tônia… Que nomezinho”. Caminho ao salão onde fica o
palco. Todos apinham-se nas poltronas. Aplaudida, a cantora surge na luz roxa. Ao seu lado, Manoel observa-a com
o violão. Primeiro acorde. Entorno o resto da garrafa.
Abrem com uma velha canção. Balançando a cabeça,
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acompanhando o movimento e o canto da parceira, o violonista inclina-se ao microfone. “Je vais, je vais et je viens.
Entre tes reins (Eu vou, eu vou, venho por sua cintura)”. Me
excito, cruzo as pernas e chacoalho os ombros. Tento parar,
mas a alma da dança e boemia vence. Manoel! Me reconhece e vira a cara como se eu fosse um espantalho.
Ele dedilha. Sussurram juntos a canção francesa e ordinária. Lembro dos tantos anos. O começo das aulas de
canto… A confusão me consome, fuço a braguilha das recordações. Abro a bolsa e reviro até achar. Sinto o cano.
Deslizo as unhas pela boca. A mira dança entre as duas cabeças. Aperto o gatilho freneticamente. “No more mon
amour”. Assopro a fumaça e saio de cena.
Fim.

Bastidores
O conto é uma tentativa de dar vida a uma espelunca
chamada Café Melodia, que mais tarde virou somente Melodia. Para isso, busquei personificar em cada criatura um
pecado capital. O lerdo do balcão é a preguiça, a mulher que
taca os pedidos é a ira, a faxineira é a luxúria, o garoto da
Polaroid é a vaidade, o velho que rouba o refrigerante é a
avareza, o gordo das tortas é a gula, e a protagonista da história é a inveja. A música que sai da jukebox, “Quero ser
plural, crescente minguante”, é um clássico português chamado “Imenso”, que conheci através do filme “Morrer
como um Homem”, do diretor João Pedro Rodrigues. Mais
conhecida e geralmente apelidada de “música de puteiro”,
ao final, a canção francesa tocada pelos músicos é de Serge
Gainsbourg, “Je T'aime Moi Non Plus”. O trocadilho
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unindo dois idiomas que mal conheço foi por minha conta
e risco.
“Café Melodia” foi destaque no Desafio “Pecados Capitais”
Sobre o autor
Nome: Felipe Rodrigues
Sobrenome: Araujo
Alcunha: Rodrigues
Outros nomes: Soneca, Patrick, Salamandra
Data nasc: 18/03/1984
Naturalidade: São Paulo – SP
Profissão: Desconhecido
Atividade:
- Participante do livro “! – Antologia de Contos Fantásticos”.
- Mentor da quadrilha que lançou a antologia “A Última
Edição”.
- Organizador de projeto subversivo “A Penúltima Edição”.
STATUS: CAPTURADO
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Colifrenia
Jefferson Lemos

A LUA AUSPICIOSA BORRAVA a escuridão, se esgueirando através das grades e transformando o chão em uma imensa
faixa de pedestres luminosa. Os dedos graciosos que roçavam as barras de ferro tamborilavam um som baixo, quase
inaudível. Na cabeça da menina, o mundo era uma bola de
energia. Pulsando. Oscilando através e dentro da noite
como uma ferida semiaberta, escorrendo pus das injúrias.
Que nunca fechavam e permaneciam em constante expansão.
A pele branca refletia o luar; a roupa preta absorvia o
que a tocava, transformando-a em uma mistura de buraco
negro e quasar. A certeza na cabeça era tudo o que tinha
para aquela noite. Escolheu o vão entre as grades, suficiente
apenas para seu corpo esquelético, e entrou. A selva de concreto estendia suas raízes até o outro quarteirão, e como em
um sonho, o êxtase percorreu seus ossos e terminações nervosas, incitando sensações de tal euforia.
Caminhou e apenas sentiu.
Vibrações monocromáticas que só aquele paraíso em
tons de cinza poderia lhe proporcionar. Tocou cada pedra,
deixando que o frio invadisse através da pele, sentindo a névoa rasteira que serpenteava pelo local. Fascinada pela falta
de vida; mas não era ali seu ponto de descanso.
Além do chão de cimento, estendia-se um campo
verde-escuro, e as lápides deitadas contavam suas histórias.
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Para ela, nada mais eram do que palavras desconexas. Mas
seus tradutores seriam capazes de transformar em sentimentos. Sentidos, ouvidos, adquiridos... no chão, uma bocarra marrom escancarava suas notícias em direção aos vivos, cantando a vida do morto que ali repousava. O caixão
de carvalho não reluzia seu esplendor. A escuridão de sete
palmos o havia privado disso. A madeira desgastada denunciava o tempo em que estivera confinado, contrastando com
o frescor da terra espalhada pelos lados. Era um buraco recém descavado, e ao longe, olhos maliciosos observavam
em meio à escuridão.
Era o demônio, mas também o coveiro. Jamais participava do ato, mas estava sempre presente. Feito o parasita que corrói por dentro, sempre a margem da visão,
mas nunca dentro do alcance.
A dama da noite meneou a cabeça em direção ao estranho, que sorria pelo prazer voyeur. Saboreou a admiração
recebida, e em seguida saltou na cova. Pôs-se de lado e
abriu o caixão, sentindo o prazer escorrer entre as pernas.
O corpo em decomposição repousava sereno, alimentando
as colônias de indigentes. Uma multidão agitada, dançando
sobre a carne no banquete provido pela natureza. A corda
amarrada ao peito era parte do ritual.
Seus lábios vermelhos tocaram levemente a boca do falecido, sentindo a vibração leitosa que pareceu ouriçada
com o contato. Um pequeno verme, repousando em sua
boca, remexia-se desesperado. Calma e feliz, ela sugou o sugou e sorriu, escalando de volta à superfície.
Não sentia a força usada para puxar, pois estava feliz.
Era ali seu templo. Seu momento de contemplação, imutável e indispensável. O coração disparava, bombeando o sangue que corria em disparada, encharcado de adrenalina. Os
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últimos centímetros foram os mais prazerosos. O músculo
relaxando era um alívio orgástico. Sentou e enfiou o dedo
por entre a grama baixa, respirando o ar serenado que cobria a atmosfera. Mas sua excitação não aguardava. Animalesca e selvagem manava em pulsos, latejando a vagina que
se contraia feroz, ansiando pelo cheiro de sexo e decomposição.
Esperar não era uma opção.
Os movimentos rápidos despiram o homem com uma
habilidade acentuada pela experiência. Ali se desenrolava
uma cena que já havia acontecido dezenas de vezes. Em
cima da camisa, jogou a calça e a cueca. O corpo, uma mistura de roxo hematoma e verde alga, era como uma colmeia
recheada de abelhas. Abelhas brancas e rechonchudas, dos
mais variados tamanhos, se contorcendo, comendo a carne
esburacada aqui e acolá. O odor pútrido se alastrou pelo ar,
invadindo as narinas da amante insaciável.
Ela não se importou – nunca se importava.
Debruçando-se sobre seu confidente, tomou o pênis
dele em mãos. Flácido, revelando pedaços esponjosos onde
os vermes se acumulavam. Levou à boca e sugou, com toda
força e desejo que tinha. Sentiu o gosto e a textura das dezenas de criaturinhas dançando em sua língua. Escorrendo
pela garganta enquanto se debatiam. Hormônios em ebulição explodiam pelo corpo. Segurava o troféu com ambas as
mãos, deleitando-se o quanto podia. Dirigiu a mão direita
por debaixo da saia, e os dedos tocaram o clitóris molhado,
deslizando como gelo em sol de verão. A fricção não durou
muito. Com um grito de prazer, o orgasmo eclodiu, fazendo
a excitação preencher a noite.
Pássaros voaram ao longe.
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A língua nervosa percorria a barriga, enquanto ela sorria. Lambeu cada parte do corpo. Acariciou o rosto. Mordeu
os lábios. Beijou a boca. O cheiro de bálsamo era como uma
colônia inebriante, transportando-a em pensamentos e desejos. Lembrou-se de sua primeira experiência. Da curiosidade de criança e dos pais ausentes que não se importavam
com suas andanças pela funerária. Corpos velados revelando-se uma miríade de possibilidades. O primeiro toque
fora especial. Um mundo estranho e complacente às sensações inexplicáveis que desencadeava.
Ainda fresca era a memória da família chorosa, cabisbaixa pela morte do ente querido. Uma coroa de flores gigantesca servia de painel para o caixão. O morto descansava
em sua placidez inquebrável. A nuvem negra que pairava
sobre o local era escura o suficiente para turvar os olhos
perdidos que vagavam pela sala. Olhos incapazes de perceber uma menina magricela, trajando um vestidinho preto e
se esgueirando até o corpo. Observando a morte enquanto
se estimulava, gemendo silenciosamente em homenagem.
Um tributo pelo o que o homem havia sido e representado,
mesmo não tendo a mínima ideia do que fosse.
Se por acaso algum dia fosse pega, não saberia explicar
a ansiedade que a acometia. Era apenas o prazer brotando
como uma flor; molhada pelo orvalho da manhã.
A primeira vez a gente nunca esquece.
E essa insistia em voltar, a cada ato novo, talvez para
lembrar do que tudo aquilo significava e do quanto era importante.
Os gemidos de prazer aumentavam junto ao ritmo da
cavalgada. Suspiros profundos e entrecortados, espargindo
o prazer explícito do ato. O corpo frágil cedia com a força
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imprimida, rasgando aos pedaços a cada nova investida furiosa. A mulher em chamas já não se controlava, esfregando
a racha encharcada no que restara do pênis, que aos poucos
se esfarelava. Uma mistura de vermes e carne, manchando
o verde de bordô.
A masturbação do coveiro era ouvida à distância. Seus
grunhidos demoníacos se misturavam aos prazeres da
dama da noite, transformando o zumbido noturno em uma
melodia bestial.
O ápice se aproximava aos poucos, precedido pelos gritos contidos, vindo com força cada vez mais destrutiva. Levou a mão à boca e segurou enquanto gozo fluía. Sob si, seu
amante cedia aos encantos. Rasgando-se ao meio, o corpo
putrefato derramou o liquido viscoso, banhando a terra em
sangue grosso, amarronzado pela noite. As colônias se dispersaram como podiam, arrastando-se sobre a gosma pegajosa. Com as mãos ainda no peito do amante, contraindo
o abdômen, a criatura entorpecida sorria. Suas pernas se
encaixavam no espaço entre o baço e as costelas.
Olhou com regozijo a cena, e se levantou. Com os joelhos melados, caminhou sem se preocupar. Fechou os olhos
e sentiu a noite invadindo. Era a paz em seu nirvana. Havia
alcançado o supremo estado de espírito e estava feliz.
Perscrutou a floresta enquanto saía, e viu o demônio
sorrindo ao se aproximar. Agradeceu como sempre fazia, e
partiu.
Por entre os túmulos, os mortos sussurravam. Mas
agora ela entendia.
Queriam compartilhar pedaços de sua vida. Sonhos e
metas, fracassos e desilusões, vontades e desejos. Aquelas
partes que ainda não haviam sido esquecidas, que o tempo
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e o decesso não eram capazes de apagar. E ela estava disposta a ouvi-los. Uma noite a mais de prazer era o mínimo
que um homem deveria ter. Afinal de contas, o fim chega
para todos, e todo homem deve morrer.
O sexo fica à escolha dos vivos.
Fim.

Bastidores
Bom, o que posso dizer sobre a criação desse conto é
que não tenho muito a dizer.
Era uma bela tarde de sábado, enquanto na companhia
da minha noiva, que fazia as unhas sentada sobre a cama,
eu matutava sobre o que fazer com o bendito tema que havia recebido no desafio. Pensei “esse mês vou extrapolar no
mimimi, porque nada de bom vai sair desse tema”. Zoofilia
foi o que eu tinha escolhido no anterior, tudo bem, mas não
quer dizer que sou um especialista em filias e tabus. Não
tive nenhuma inspiração que parecesse valer, então pensei
em escrever uma pintura.
Não vai ter enredo intricado e nem muito o que surpreender. Vai ser uma pintura, um quadro de um cotidiano e o
que ele representa para a personagem que vive a ação. Então comecei; desistindo em alguns momentos, e retornando
logo em seguida, até concluir metade do trabalho. Mostrei
para a mulher, ela disse que estava bom (o que é logicamente desconfiável, pois para ela sempre está bom), e tentei dar uma chance mesmo contra as probabilidades. Terminei no dia seguinte, apreciando a obra de uma forma geral, e relutei em mandar. Eu revisei, igual a minha cara, mas
revisei, e só então mandei.
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Foi uma surpresa agradável e muito bem-vinda, ao final.
Consegui me sair bem com filias. Agora estou pensando
em fazer algo que envolva anões e vegetais. Aguardem!
“Colifrenia” foi destaque no Desafio “Multitemas”, em
que o autor foi instado a escrever sobre “Necrofilia”.

Sobre o autor
Jefferson Lemos é natural de Itaguaí, Rio de Janeiro.
Estudante de Letras pela UFRRJ, começando em 2016, e
que sonha lançar um livro em um futuro tão, tão distante.
Tem 23 anos, escreve desde os 20, mas ainda não sabe escrever. Já teve o conto “Paixão de Primavera” lançado na
antologia “Devaneios Improváveis 2”, organizada pelo blog
Entre Contos e o conto “A Maldição do Youkai” lançado na
antologia “Espada e Feitiçaria 2” da Editora Buriti. Tem
planos para mais lançamentos, isso se Houston não tiver
nenhum problema.
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Roda Mundo, Roda
Gigante
Cláudia Roberta Angst

A NOITE MAL COMEÇARA e a lua crescia no céu de verão. Bianca não sabia o que estava fazendo ali. De mãos dadas, sorriso no rosto, comendo pipoca fria. Pedro a olhava com
quase adoração e, só por isso, ela não saiu correndo quando
a proposta veio.
─ Vamos na roda gigante?
Ela ainda argumentou que a fila para entrar no brinquedo estava enorme. Brinquedo? Aquilo deveria ser definido como instrumento de tortura, isso sim. Não quis falar
para Pedro sobre sua aversão, pois achava que, estando
junto dele, nada lhe aconteceria.
─ Prometo que valerá a pena.
Então, ela concordou. Deveria estar louca para fazer
algo assim. Sim, estava louca por ele. Aqueles olhos, aquelas mãos, aquilo tudo que ele mesclava tão bem em um sorriso. Completamente apaixonada por aquele sujeito que declamava poemas a cada encontro.
Na fila, namorados e mães com crianças suspiravam de
alívio ao ver diminuir a distância da cadeirinha balançante.
Bianca trincou os dentes, sabendo que a cada passo chegava
mais perto do sofrimento. Pedro sorria em um mundo à
parte, indiferente ao olhar paralisado da namorada. Não
percebia que o rosado de suas faces cedera a um tom quase
cadavérico.
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─ Sempre adorei rodas gigantes. O meu sonho é andar
naquela lá em Londres, enorme, linda. Meus primos falaram que é o máximo.
Bianca balançou a cabeça, meio concordando, meio
tentando oxigenar o cérebro. Havia lá um princípio sem
volta, uma agonia crescente que escorria pela sua coluna.
Pedro brincou com a trança de Bianca que caía sobre o
seu ombro direito em descontraída improvisação. Era
aquela naturalidade de menina que o encantava. A namorada reunia seus sonhos de menino, o frescor de delicadezas
que tornava seus dias mais felizes. Aqueles olhos escuros
que quase sumiam ao sorrir, apertados quase oblíquos,
eram mesmo espelhos de uma alma, da sua alma gêmea.
Bianca segurava, com a mão livre, o urso de pelúcia que
ganhara na barraca de tiro ao alvo. Com a trança e o brinquedo, ela parecia mesmo uma menina assustada. Pedro só
não imaginava que o bicho papão estava no final daquela
longa fila.
Demorou menos do que pensava, a fila terminara para
eles. Assim que se posicionaram para sentar na gôndola, Bianca sentiu o coração parar por segundos. Acomodados, ele
ansioso pelo passeio, ela em caótica alucinação, seguraram
a barra de contenção. As mãos de Bianca, mais frias do que
o metal, agarravam-se a uma ilusória rede. Onde Pedro previa encantamento, ela desmanchava-se em cólicas de agonia.
O que estava fazendo ali? Que prova de amor havia naquele desafio? Se o namorado soubesse da sua fobia, rejeitaria seu amor pela fraqueza? O pavor não era apenas pela
altura. O pior de tudo era a rotação crescente, em lua cheia.
Bia tentara várias vezes ignorar aquele pavor que lhe
invadia desde menina. Todas as crianças gostavam da roda
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gigante, mas ela só conseguia fugir ocultando as lágrimas
de puro pavor.
Agora não era o momento de provar sua coragem. Devia dizer para Pedro me tire daqui, não posso fazer isso.
Aquele era um pesadelo, daqueles em que se fica paralisado
sem poder pronunciar uma só palavra. Era tarde demais
para recuar. Olhou para Pedro que lhe sorria como um garoto prestes a entrar em férias.
Quando a roda pôs-se a girar, as cores ganharam velocidade. Bianca imaginou-se dentro de um enorme disco de
Newton, misturando-se a todas as tonalidades até alcançar
o branco total. Paredes de manicômio, branco da camisa de
força, azulejos descarnados. A loucura era giratória e alucinada.
O suor grudava o vestido às costas sem cerimônia. O
corpo tremia revelando uma fragilidade que, aos olhos de
um estranho, pareceria convulsão. O medo estacionara em
seu cérebro e Bianca não conseguia pensar em coisa alguma
a não ser fugir dali o quanto antes. As mãos agarradas à
barra de proteção gelavam endurecidas como se aquela
fosse sua última opção de segurança.
O movimento da roda era lento, indo em direção contrária à rapidez dos sintomas de desespero de Bianca. Ao
fundo, a algazarra das crianças, um choro monótono de
bebê, sussurros repetidos de amantes sem pressa. Quem
era ela naquele caleidoscópio?
Pedro falava algo, com sílabas pausadas, mas ela nada
ouvia. Satélite em órbita, Bianca não era capaz de traduzir
qualquer signo. Fechou os olhos desejando a morte, um blecaute de sentidos que aliviasse a angústia que lhe bloqueava
o ar nos pulmões. Incapaz de definir o que era céu, o que
era terra.
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Foi então que a roda alcançou o topo, o cume da montanha de vento. Segundos de provação, Bianca abriu os
olhos e sentiu o sangue tornar-se denso em suas veias como
areia movediça. O que poderia fazer? Tentou abrir a portinhola para saltar dali, queria despencar daquele martírio.
Não funcionou. Seus movimentos existiam sem consistência, nem mesmo Pedro percebeu o pavor lhe cobrir como
mortalha.
Mal sabia Bianca que a parada lá em cima, no alto da
escalada de seu medo, era para Pedro uma providencial
ocorrência. Ali, naquele planar sem duração, conseguiria
realizar a contento o seu plano. Era o evento romântico que
idealizara para aquela ocasião e os deuses pareciam ter
compactuado com suas intenções.
Enquanto Bianca suava em profusão de um iceberg
deslocado em deserto, Pedro impostou a voz de locutor e
declamou.
Roda que gira
Nas horas que te vejo
Mudanças que virão
No meio de um verão
Roda que segue
Em voltas sem lampejo
Ciclos que se completam
Sem sentido ou razão
Roda que muda
Sob a lua sem dragão
Aqui declaro o meu desejo
Me concede a tua mão?
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Sem piscar, Pedro abriu uma pequena caixa e expôs
com orgulho anel e sentimento. Era uma joia sem grandes
pretensões, mas que ele havia escolhido com carinho, dentro das suas possibilidades. Grande era sua satisfação,
como um clichê de apaixonado. Pegou a mão da amada e
nela depositou a sua promessa de felicidade.
Bianca tentou sorrir, mas as ondas de náusea adquiriram mais força e velocidade. O embrulho em seu estômago
tornou-se insuportável e a tontura recomeçou a embaçar
sua vista. Sem pensar, atirou-se aos braços de Pedro, entre
soluços e ânsia incontida.
Pedro, assustado e um tanto enojado com a reação
inesperada da namorada, tentou manter-se firme no abraço
que durou alguns segundos. Em seu sonho programado, Bia
sorria com os olhos apertados de emoção e lhe enchia de
beijos. Repetia sem parar sim em compulsiva alegria. Mas
não fora essa a resposta recebida.
A moça, com trança e riso desfeitos, afastou-se sem
olhar para o rapaz. Ele também evitou encará-la, incomodado com o quadro pouco romântico. Bia, exausta e trêmula, desmanchava-se em lágrimas e desculpas.
A roda gigante voltou a se movimentar, como a engrenagem de um enorme relógio. Bianca sentia-se como um
ponteiro solto, sem eixo que segurasse seus temores. Apavorada, balbuciou algumas palavras tentando ainda se desculpar pelo desespero e vômito.
Bia sofria a cada segundo de distância do pouso. O chão
aproximava-se fechando o ciclo que parecia infinito. Aos
poucos, a roda parou de girar, deixando os passageiros saírem. Alguns carregavam balões e sorrisos, outros agitavamse ansiosos por emoções mais fortes. Ela, não. Ao pisar em
solo firme, ainda com as pernas bambas, Bianca sentia-se
172

culpada pelo ridículo papel que desempenhara com tanto
realismo.
Pedro, ainda sem entender o que acontecera, nada dizia. Buscou a mão de Bia onde o anel permanecia ignorado,
quase sem brilho. O urso de pelúcia, esquecido no banco da
roda gigante, calava seu testemunho sob o luar cúmplice.
Bianca soltou-se do namorado, sentindo-se ainda mal,
mas aliviada pelo fim da tortura. Precisava sair dali, fugir
dos olhares curiosos, limpar-se e parar de chorar. O pânico
ainda percorria seus olhos com a voracidade de um algoz.
Pedro afastou-se dois ou três passos, não por repugnância, mas para melhor observar Bianca. Talvez o momento não fosse tão mágico quanto imaginara, mas havia
ali a beleza do inusitado. O pavor nos olhos da amada, seu
corpo trêmulo, sua necessidade de salvação, tudo a tornava
ainda mais encantadora.
Abriu os braços como a exibir a envergadura de asas.
Sorriu com estudado esforço, evitando aspirar o odor do
próprio corpo. Pensou em repetir os versos decorados, mas
guardou a poesia resumida no olhar.
─ Afinal, amor, quer casar comigo?
Fim.
Bastidores
Minha intenção foi criar um conto interessante que
abordasse o tema proposto “fobias”, mas de um modo mais
leve. Optei por escrever sobre um dos medos mais comuns,
o de altura, para assim não me perder muito em explicações
e detalhes específicos. Mais uma vez, os personagens tomaram conta da narrativa e conduziram o espetáculo quase so-
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zinhos. Pedro e Bianca formam um jovem e apaixonado casal que reúne traços de minhas lembranças pessoais e de
casos que ouvi por aí. O conto, talvez, seja apenas uma despretensiosa comédia romântica, um ensaio no universo fóbico. Gostei muito de escrever este texto e encarei todo o
processo criativo como um delicioso passeio no parque de
diversões.
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Um Futuro
Promissor
Philipe Dutra

ADELINE SENTIA A VIBRAÇÃO magnética do trem enquanto
este corria por trilhos quase invisíveis. Suas articulações
doíam irritantemente sob uma pele pálida e enrugada.
― Isso eles não podem consertar. ― Pensou, enquanto
apertava os nós dos dedos, sentindo o peso inevitável do
tempo sobre seu corpo frágil.
Um piano quase inaudível soava na cabine e Adeline
achou que fosse Chopin, mas não tinha certeza. Já não tinha
certeza de nada. O trem corria a uma velocidade astronômica, atravessando estados quase tão rápido quanto as memórias da velha senhora atravessavam décadas.
Lembrava-se de Hans e de enrolar os dedos no seu cabelo dourado como o milho enquanto uniam seus corpos.
Ela preferia não querer mais, mas queria. Desejava ardentemente continuar ali, abraçada com ele todas as vezes que
se viam, mesmo que parecesse irracional. Condenava-se
toda vez que se pegava imaginando como seria se vivessem
juntos, se compartilhassem suas vidas. Ela sentia algo que
não queria sentir. E isso lhe dava medo.
Amor, talvez fosse a palavra adequada, mas a sociedade
desconsiderava o uso de tal vocábulo tão abstrato, tão perigoso aos seus objetivos. Já havia anos que ninguém mais se
casava ou se relacionava por sentimento afetivo. Amar dói,
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amar não é útil, diziam. Pouco a pouco, toda a forma de relacionamento humano que não era considerada produtiva
foi sendo desmoralizada e desacreditada até desaparecer, e
Adeline, assim como outros milhões de jovens mundo
afora, não mais amou.
Escolheu não amar.
A relação sexual, entretanto, era amplamente encorajada, e não havia ninguém que questionasse isso. Muito menos Adeline e Hans. Como alguém que compra uma pintura
e a esconde em um armário, Adeline escolheu ter Hans, mas
não tê-lo.
Eram tempos de grande agitação, lembrou-se. É sempre assim quando as coisas mudam, e o mundo como Adeline conhecia estava mudado. Com a sua desvalorização o
casamento primeiro tornou-se incomum, depois proibido.
Logo vieram as novas leis sobre concepção, possibilitadas
por uma tecnologia incrível, que “mudaria o curso da humanidade e criaria uma sociedade mais produtiva e independente”. Era o que diziam.
Adeline era jovem e forte. E as promessas de uma vida
cômoda e próspera, sem apegos emocionais improdutivos,
lhe caíam como uma luva para o futuro que havia planejado.
Um bipe súbito, seguido de uma voz metálica, assustou
Adeline, tirando-a de seus pensamentos criminosos e trazendo-a de volta ao presente. Havia chegado ao seu destino.
Com movimentos lentos e inseguros ela levantou-se,
sentindo os joelhos estalarem a cada passo em direção à
porta. Andou o mais devagar que pôde, adiando ao máximo
o momento em que veria aquela cidade de novo. Pôs o pé
fora do trem com cuidado, com medo que a terra a ferisse
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como feriu da última vez em que estivera ali. Queria ter alguém para lhe receber na estação, lhe da um abraço e perguntar como tinha sido a viagem, depois se oferecer para
ajudar a carregar sua mala, aliviando aquele peso dos seus
braços já gastos pelo tempo. Mas não havia ninguém.
Nunca houve.
Era o que ela havia escolhido.
Adeline arrastou sua bagagem até o taxi mais próximo
e não tardou em dizer seu destino.
― C. I. Genesys, por favor.
O veículo registrou o endereço e logo começou sua viagem.
Há muito tempo os táxis já não tinham motoristas. Melhor assim, pensou. Preferia que ninguém soubesse o que
estava fazendo.
Ajeitou-se no banco traseiro e pôs-se a olhar pela janela.
Muito havia mudado em todos esses anos, mas as matizes de cinza ainda prevaleciam em cada poste e prédio. Até
a luz do sol era escura naquele lugar, como se a própria cidade, de tanto ceifar o dom da vida, houvesse se tornado
estéril.
Lágrimas brotaram em seus olhos ao mesmo tempo em
que as lembranças da primeira vez em que ali estivera brotaram em sua mente.
30 de setembro era o prazo final obrigatório, recordou.
A partir daquela data nunca mais uma mulher daria à luz
um filho. Todas deviam apresentar-se às instalações da C.
I. Genesys para a doação de seus óvulos e depois seriam
permanentemente esterilizadas.
Os óvulos seriam fecundados e gestados em úteros ar-
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tificiais no centro de incubação da Genesys e após o nascimento as crianças seriam criadas e educadas em grupos, estudando para serem cidadãos produtivos. Quando chegassem à puberdade, também elas doariam e seriam esterilizadas, garantindo assim a continuidade da raça humana, sem
interferir no conforto e na produtividade da Nova Sociedade. Sem gravidez, sem criação de filhos, sem famílias.
Apenas prosperidade e diversão.
Adeline foi uma das milhares de jovens que pegaram o
trem e rumaram para esse futuro, desejando mais do que
podiam ter e perdendo mais do que podiam imaginar.
― Talvez ― pensava secretamente ― talvez Hans
queira ficar comigo se não houver mais o risco de eu engravidar. Ficar para sempre.
Como fui tola, pensava agora, descendo do taxi e caminhando com as pernas trêmulas em direção às portas do
Centro Genesys. Tudo era mais moderno do que era há
anos, mas ela ainda reconhecia cada parede fria e cinzenta.
Recordava-se exatamente por qual corredor havia entrado,
em qual sala havia se consultado.
Adeline conseguia lembrar-se com perfeição a expressão da enfermeira quando examinou o seu sangue.
― Senhora... ― pigarreou, tomando uma pausa para
respirar. Olhava para a tela do exame como se esta tivesse
acabado de lhe insultar. ― Infelizmente a Senhora não vai
poder fazer a doação.
― Como assim? ― perguntou Adeline, sentindo sua espinha gelar. ― Há algo de errado comigo?
― É que... ― a enfermeira hesitou mais uma vez. Depois largou as palavras ao lado de Adeline e saiu, deixandoa sozinha para enfrentá-las. ― A senhora está grávida.
Grávida.
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Uma lágrima escapou pelo canto do olho da velha Adeline que, instintivamente, pôs a mão sobre o ventre enquanto caminhava pelo saguão de entrada. Num outro corredor, não muitas portas abaixo, ficava o cômodo que lhe
serviu de casa durante os nove meses da gestação.
Ela lembrava-se de como era senti-lo crescer, senti-lo
chutar. Havia algo em gerar uma vida, algo de certo. E Adeline desejava ardentemente agarrar-se àquele sentimento e
deixar-se levar. Mas uma criança não fazia parte de seus
planos, muito menos dos planos de Hans. Naturalmente,
como demandava a Sociedade, Adeline escolheu a si em vez
do bebê.
Não havia espaço para uma família em um futuro promissor.
― Boa tarte. Em que posso ajudar?
Uma voz estridente a tirou de suas memórias. Estava
em frente à recepção e uma mulher de coque a encarava
com um sorriso inquieto.
― Boa tarde. ― Adeline conteve suas emoções e respondeu à moça. ― Tenho hora marcada com o Dr. Powell.
A recepcionista encarou a velha senhora, talvez pensando por que uma idosa se consultaria com um embriologista?
― Claro. Como a senhora se chama?
― Catherine Sinclair. ― Mentiu. Não poderia usar seu
nome verdadeiro sem ser reconhecida naquele lugar.
A jovem esquadrinhou a agenda eletrônica e encontrou
o nome que procurava.
― Oh, sim. ― Respondeu com um sorriso, indicando o
elevador ― Pode subir. O Dr. Powell irá recebê-la em alguns
minutos.
Adeline subiu e sentou-se na frondosa sala de espera.
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Já havia estado ali. Na época segurava em seus braços algo
que, hoje, ela sabia ser o último fragmento de sua humanidade.
Naquele dia, tantos anos antes, o menino chorava em
seu colo e algo dentro dela queimava. Seu choro era vida e
ar, preenchia seus espaços vazios e enraizava-se, deixando
flores onde quer que tocasse. Aquilo não estava certo. Como
poderia ela continuar sua vida? Não estaria deixando para
trás uma parte de si? Mas um contrato fora assinado, e a
eficiência da Nova Sociedade não falhava. A porta se abriu,
as enfermeiras vieram. E o coração pulsante de Adeline foi
levado embora envolto em uma manta branca, enquanto
esta envolvia os braços ainda quentes em um abraço sobre
o peito agora vazio.
Desta vez apenas uma enfermeira abriu a porta, avisando à senhora que o Dr. Powell iria recebê-la agora.
Adeline atravessou a sala e entrou pela porta. Seus passos soavam Piano, mas seu coração batia em Fortíssimo.
Ao fundo do escritório, atrás de uma mesa, estava sentado um homem de cabelos dourados como o milho. Ele levantou-se e veio em sua direção, e Adeline não deixou de
notar a semelhança.
Ele tinha os olhos de Hans.
― Bom dia Sra. Sinclair ― disse o homem, estendendolhe a mão. ― Em que posso ajudá-la?
Adeline hesitou por um segundo.
― Na verdade ― disse, e sua voz quase falhou ― pode
me chamar de Sra. Powell. Adeline Powell.
Com a respiração suspensa, a senhora observava a
clara confusão na expressão do médico.
― Mas... ― balbuciou o Doutor.
― Que saudade, filho.
180

Adeline não pôde mais conter-se. Havia passado a vida
arrependendo-se de ter deixado seu filho ser tirado de seus
braços e seu único impulso foi tê-lo de volta neles. A idosa
abraçou o Doutor e chorou. Seus pulmões encheram-se de
flores novamente ao sentir seu cheiro e suas lágrimas regavam esse jardim há muito ressequido. Ela beijou seu ombro
e sentiu a textura macia do seu cabelo. Como queria tê-lo
visto crescer.
Adeline olhou para o rosto do filho, esperando ver lágrimas de alegria e reencontro serpenteando de seus olhos,
mas tudo o que encontrou foi o olhar frio que alguém dá a
um estranho, seguido por mãos fortes empurrando seus
ombros, dando fim ao abraço com o qual ela sonhou por
décadas.
O doutor observava a senhora enquanto esta secava o
rosto e se recompunha.
― Desculpe ― começou Adeline, sem jeito, a voz quase
um sussurro ― não queria te assustar, mas...
― Como me encontrou? ― interrompeu o Doutor,
bruscamente.
Adeline sentiu um nó na garganta. Não foi assim que
ela imaginou.
― Não foi difícil. ― Respondeu, trêmula ― Você foi o
último humano a nascer de forma natural. É famoso.
― Mas como... ― o Doutor hesitou. Estava nervoso. ―
O que você veio fazer aqui?
― Eu só... ― Adeline suspirou, procurando em vão nos
olhos do filho qualquer mínimo indício de alegria. Não encontrou nada. ― Eu só achei que você iria querer me ver
tanto quanto eu queria.
A idosa lutava contra as lágrimas.
― E o que te fez pensar que eu iria querer isso?
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Adeline não conseguia encontrar as palavras. O Doutor
continuou.
― Você conhece as leis. Sabe que eu poderia chamar a
segurança por isso. ― Cada palavra matava uma flor em
Adeline. ― Não existem mães e filhos. Você não deveria estar aqui.
Sem conseguir mais segurar, Adeline começou a chorar
silenciosamente. Seu filho notou.
― Oh, por favor, controle-se. Ao menos se dê ao respeito. É por isso que as coisas funcionam muito melhor
hoje, sem todo esse sentimentalismo. É por causa de pessoas como você que a sociedade se estagna ― apontou o
dedo para ela e a cortou com as palavras. ― Deixam de ser
produtivos e voltam a se comportar como selvagens.
Adeline sentiu sua velhice subjugá-la. Estava sozinha,
cansada e velha, assistindo à sua última esperança virar-lhe
as costas e voltar para sua mesa.
― Eu devia tê-lo criado ― disse por fim, amargurada. ―
Devia tê-lo educado e amado. Você teria se tornado um homem melhor.
― Eu sou o que eu devia ser.
―Um dia você vai entender. Vai sentir o que eu sinto
agora e vai querer ter feito tudo diferente. Vai entender que
tudo isso é uma ilusão.
― A única aqui que está vivendo de ilusões é você.
Agora, por favor, retire-se antes que eu chame a segurança ― determinou o médico.
Adeline respirou fundo e pôs-se a sair da sala. Antes de
fechar a porta olhou para os cabelos dourados do seu filho
e lembrou-se do pai. Reconheceu no rosto do Doutor a
mesma expressão de desprezo que Hans usou para des-

182

cartá-la quando ela voltou para casa. Ele era igual. Eram todos iguais. E ela mesma, tendo feito as escolhas que fez, não
era diferente.
Olhou mais uma vez e disse as últimas palavras que diria ao seu filho.
― Você nunca deveria ter nascido.
― Não de você.
Esperando o trem de volta para casa, Adeline chorou
amargamente. Desejou ainda ter vinte anos. Quis estar ali,
no momento em que pisou naquela cidade pela primeira
vez, na estação das escolhas ainda não feitas, e voltar atrás.
Mas já não era possível.
À noite, quando chegou a casa, Adeline tinha, como
sempre teve e como sempre teria, a solidão para lhe receber
de braços abertos.
Fim.

Bastidores
Escrever este conto for recompensador em vários aspectos.
O primeiro, sem dúvida, foi receber o carinho de escritores tão talentosos como os que participaram comigo do
desafio EntreContos. Só Deus e minha esposa sabem como
eu ficava eufórico lendo e relendo os comentários. O segundo foi poder mostrar um pouco de mim, da minha fé e
dos meus valores, mesmo que para isso eu tenha feito uma
velhinha sofrer durante quase duas mil palavras.
Eu criei Adeline como a personificação, extrema e exagerada, da nossa própria sociedade. De pais que deixam
seus filhos serem educados por terceiros por que trabalham
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demais e filhos que criam verdadeira aversão ao amor por
que não veem nenhum entre aqueles que deviam servir de
exemplo. Todo o conto foi baseado na minha convicção de
que a família é o alicerce desta e de qualquer outra sociedade que possa existir no futuro.
Muita gente achou minha ideia um pouco parecida com
o tema central de Admirável mundo novo, de Aldous
Huxley, e eu (depois de pesquisar um pouquinho) concordo
plenamente, mesmo não tendo lido o romance.
Foi bem difícil escrever um conto de ficção cientifica,
não sendo muito fã do gênero. Ficava pensando que de jeito
nenhum iria criar mais um conto sobre alienígenas e robôs.
Queria mostrar que havia espaço para emoção humana em
meio a tantas máquinas. Acabei com um baita drama nas
mãos e fiquei morrendo de medo de que quem lesse ficasse
tipo: Alguém avisa pra Jane Austen aqui que era a vez do
Isaac Asimov. Mas no final o pessoal embarcou na minha
ideia e gostou do resultado, o que me deixou muito feliz e
me motivou a continuar escrevendo.
Sem maltratar idosos na próxima vez.
“Um Futuro Promissor” foi destaque no Desafio “Ficção Científica”.

Sobre o autor
Philipe Dutra é leitor ávido e escritor relutante,
costuma escrever sob o pseudônimo Phillip Klem.
Cursou História pela U.V.A., assunto que permeia
grande parte de sua escrita, influenciada por autores como
C. S. Lewis e John Boyne.
Durante os últimos anos viveu em Portugal, ora pois,
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estando agora de volta às suas origens cariocas.
Casou-se em 2015 com o amor da sua vida, e não
escreve histórias românticas por acreditar que nenhuma
história de amor seria tão bonita quanto a sua.
Quando não passa o dia inteiro em uma livraria, seja
pelo simples motivo de trabalhar lá ou por que ama ler,
divide seu tempo vago entre lecionar inglês, compor
canções, ver filmes repetidos e aventurar-se no mundo da
escrita.
Viveria em Nárnia se pudesse, por que lá eles têm cem
anos de inverno, mas, como não pode, vive no forno estado
do Rio de Janeiro com sua esposa e um gato fanático.
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Retratando um
sonho
Felipe Moreira

I
EU SOUBE DA GUERRA pelo meu avô. Resolvi ler a respeito
nos livros de história que faziam disto algo romântico, mas
aprendi numa manhã que vieram buscar o meu pai. Ele
nunca voltou. Portanto, eu só pude compreender mesmo a
guerra quando ela chegou aqui directamente, sob as nuvens
escurecidas do inverno e o cheiro de jasmim infestando as
casas. Uma vez que esta coisa nos torna burros, embebedamo-nos da ciência de que o retorno de quem partiu é tão
improvável que dói em nossa raiz.
Havia em mim uma inaptidão invejável para o combate. O sargento puxou-me pelo ombro enquanto olhava as
ruínas que cercavam a praça. Parecia desapontado em ver
um gajo do meu porte segurando uma máquina fotográfica
no lugar da arma.
“E tua família?”
“Foram-se todos”, respondi.
“Guerra maldita”, pois concluiu o sargento.
Era burrice discordar. O sargento, maltrapilho,
certo de que eu morreria no primeiro conflito, passou-me
uma farda manchada com furos de bala. Não recebi qualquer treinamento, apenas esta farda sem nome e dúzias de
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xingamentos. E ele decidiu que meu trabalho seria organizar e distribuir os pães da única padaria restante na cidade
para os refugiados.
Quando acordo ainda na escuridão, minha cabeça mistura fatos e sonhos, delírios que prefiro esconder dentro de
mim, já que não admito a condição que vivo diariamente,
onde recebo a fila de mãos ressecadas, dezenas delas, centenas. No início a tristeza me consumia ao ver tantas famílias despejadas nas bermas. A maioria crianças, idosos e
mulheres. Os autocarros passam lentamente nas estradas,
absorvendo nas bocas de vielas e becos qualquer um que
pudesse usar uma arma. É justo considerar-me um privilegiado em viver essa guerra a alguns metros de distância das
balas? Se soubessem terça parte do que vejo, não haveria
troça. No lugar apenas um pedido de desculpas.
Parece cruel admitir isso, mas o canto dos pássaros é a
maior das minhas saudades. Digo isso pelo bem da sanidade que me resta. Porque tenho a plena convicção de que
mesmo saindo desta guerra respirando, estarei morto como
os demais sob a vergonha dos escombros, das balas, excepto
pelo facto de que serei um morto que recusou-se a dormir.
Então eu fotografo o que vejo e o que me comove. Os edifícios destruídos, as pessoas que revelam nos olhos a alma
devastada. Minha câmara é uma Fed 1 cromada, um tanto
arranhada. Lembro com exatidão o momento que a encontrei coberta de lama no chão da porta de casa quando fugíamos, mamãe e eu, dos invasores no cume da madrugada.
Ela brilhava em meio a terra fofa por conta de uma lâmpada
distante.
“Fotógrafo!”, por isso chamam-me assim.
Avistei o senhor que implorava pela minha atenção.
Não sei como posso ter passado por ele sem ter notado. O
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velho estava sozinho, entrincheirado num antigo palco de
conflito. Aproximei-me e seus olhos marejaram.
“Traga-me cá um pedaço de pão”, ele disse. Estava sentado, encostado numa parede parcialmente arruinada.
“Senhor”, iniciei a resposta mecânica que valia para
centenas de outros que abordavam-me neste horário da
tarde. “A distribuição de hoje acabou. Só amanhã cedo”.
“Ora, veja você, Fotógrafo”, apontou-me o único pé que
possuía, já tumefacto. “Não posso ir na padaria e acabei só
no mundo”.
Considerei sua súplica. Pedi que aguardasse um pouco
enquanto eu corria até a cozinha da padaria e explicasse tal
situação. Riram de mim, é claro. Mas havia uma broa de
milho esquecida pelo sargento. Um dos rapazes avisou que
se o sargento desse falta, diriam que a roubei.
Então o velho, logo após ter o estômago forrado, revelou histórias incríveis, até de quando era combatente. Para
minha surpresa, ele pediu que eu o fotografasse. Depois
ofereci ajuda para carregá-lo para a igreja, o maior dos abrigos. Ele não quis. Disse que a igreja é o último lugar que
gostaria de estar quando morresse. Havia nutrido ódio de
Deus.
“Existem mais dois abrigos”, insisti.
Recusou ainda assim. Imagino que passar uma vida
vendo tamanhas loucuras, torna-se razoável pensar apenas
em ficar sozinho. A tarde morria quando o vento gelado soprava com força. Nós nos despedíamos quando ele agradeceu-me, não pela broa de milho, mas pela companhia.
Assumo que chorei nos passos de volta.
A noite trouxe uma nevasca. Eu dormia na igreja junto
de outros refugiados. O vento uivava através dos buracos
das bombas. Levantei perturbado com a ideia de que aquele
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senhor estava sozinho contra todo um inverno. Pensei cá
em resgatá-lo na força. Desci pelas escadas da igreja no
meio da noite. Andava devagar, pois correr ali naquela hora
causaria o mesmo efeito das sirenes. Cheguei à trincheira
com o coração preso na garganta, incapaz de respirar por
vê-lo imóvel, surdo e frio como uma pedra. Estava morto há
um tempo e a culpa tinha meu nome. Em sua memória pedi
a Deus que o recebesse com cobertores quentes e uma broa
de milho fresca.
No caminho de volta, vi duas pessoas sentadas na porta
trancada da padaria. Era meu papel recolher essas pessoas
para que não tivessem o mesmo destino do meu amigo, o
velho. Logo pude notar uma menina, certamente da minha
idade, acariciando uma mulher mais velha. Supus que fosse
sua mãe. Estavam abraçadas por um cobertor. Senti o frio
congelar meu coração num sopro que invadiu-me pelos furos de balas na farda que pouco me servia, pois a mulher
mais velha estava morta, cujos olhos arregalados miravam
o nada, ou a névoa. E a menina a acariciava como se não
soubesse da verdade. Ela sabia, afinal.
A única maneira de levar a menina comigo pra Igreja
foi trazendo no meu colo o corpo congelado da mãe. Chamei
pelo padre que também não dormia em favor das pessoas.
A menina parecia muda, mas resolveu falar quando o padre
apareceu. Dali e por um longo instante, ela manteve os
olhos claros em mim.
No dia seguinte a contagem passou para calcular os
mortos pelo frio. O inverno era em essência, tão impiedoso
quanto os invasores. Na volta do trabalho trouxe comigo
para a igreja uma sacola com pão e café, um luxo reservado
aos oficiais que trabalhavam na antiga esquadra de polícia.

189

Pensei naquela menina o dia inteiro. Via seu rosto repetidas vezes na fila. Algo nela perturbava-me. Talvez o encontro repentino com alguém parecido comigo, pois mamãe também falecera quando chegou aqui.
“Boa tarde”, cumprimentei. Ela estava de costas pra
mim, de frente pra uma imagem de Jesus Cristo ferido na
cruz.
“Boa tarde”, respondeu sem mover-se. “Os soldados
queimaram ela”.
Falava da mãe. E não é que fizeram o mesmo com mamãe?
“Condolências”.
“Obrigada”, enfim, virou-se.
“Tenho comigo pão e café… Para você”.
O café estava numa pequena garrafa de vidro. Bebeu
quase tudo depois de comer o pão. Parecia satisfeita. Sentime tentado pelo que restou daquele café e quando certifiquei-me de que ela não queria, bebi o restinho, dividindo
com ela o mesmo gargalo. Havia cumplicidade nisso.
Agora com a calmaria do cansaço era possível enxergar
a beleza que a compunha. Ruiva, pele de marfim repleta de
sardas. Os olhos pareciam portais para um mundo distante,
muito melhor do que esse que habitamos. Que caíssem as
bombas, então. Ela carregava os lábios ressecados, e como
vi noutras pessoas, também revelava a sina mais comum
entre os refugiados; o olhar triste da alma devastada.
Prometi ajudá-la no que fosse possível. Ela se mostrou
fascinada com a minha história. Amou saber que eu fotografo tudo ao redor. Disse que queria aprender a fotografar,
aprender a registrar com competência as marcas de uma
guerra que nos conduz à extinção. Disse que queria desenvolver a sensibilidade de um fotógrafo. Eu, orgulhoso, cheio
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de mim, prometi ajudá-la. Mas ela não parecia feliz ou satisfeita quando viu, estupefata, o interior da minha câmara
fotográfica.
“Não tem filme aqui. Está vazia”, olhava-me como
quem acabara de revelar o maior dos mistérios.
O que eu poderia dizer, afinal? Seria burrice discordar.
II
A expressão do meu embaraço foi o mais sincero gesto
de abertura para a nossa amizade, sobretudo quando ela
enfim sorriu ao saber a explicação. Minha fabulosa carreira
como fotógrafo estava agora em suas mãos. Perguntei o seu
nome e ela respondeu com ar de segredo.
“Anna… Com dois enes”.
Apaixonei-me ali. Por ela, não pelos enes.
Então permanecemos assim, cochichando histórias durante a noite, amparados pelo lampejo de uma única vela.
Anna passou a andar comigo diariamente para todos os
lados. Ajudava-me no trabalho com os refugiados. Era habilidosa com as pessoas, evitava confusões nas filas. Embora fôssemos idênticos enquanto vítimas de uma guerra
imbecil, no restante, ela mostrava-se superior.
Numa tarde ousei acompanhá-la em sua coragem apenas para disfarçar minha covardia. O céu estava cinzento,
mas dessa vez um dourado pincelou nossas vidas. Anna
transformou-me num real soldado que ultrapassou os limites seguros da cidade. Lembro-me bem do sargento explicando o destino daqueles que por ali perambulassem.
“Fodam-se”.
Chegamos até o terreno dominado por pilhas de escombros. Ela tomou a frente e subiu no maior dos montículos. Levei comigo todos os meus medos e dividi com ela o
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minúsculo topo daquela pilha de coisas, segurando-me
num vergalhão retorcido para não cair. Dali conseguimos
enxergar o que sobrava do sol e ouvir o assobio distante dos
traçantes. Eu não saberia medir o tempo ou manipulá-lo a
ponto de congelar os ponteiros dos relógios do mundo e têla ao meu lado por, sabe Deus, quantas eternidades.
“Pois isto daria uma bela fotografia, não acha?”, ela
disse.
Antes que a última luz esfarelasse no céu, arrisquei um
beijo em seus lábios. Ela recusou, silenciosa. Recusou o
meu amor, porém o fez de maneira tão gentil que passei a
amá-la mais do que antes. A guerra, de facto, nos torna burros.
Dias passaram-se, bombas caíram, pessoas morreram.
Ainda assim, nossa padaria permanecia de pé, outra alvorada, emanando aquele cheirinho que já me enjoava. As
bermas ocupavam-se de refugiados famintos, crianças chorosas. Na porta da padaria, o sargento berrava pro mundo
a sua insatisfação com as novas ordens do alto-comando. O
oficial que o orientava confiou a ele a resistência e mais uma
leva de refugiados do sul do país. Um deles era um senhor
que procurava por Anna. Quando se encontraram aos prantos no meio da multidão, entendi que eram avô e neta unidos novamente. O velho trazia consigo apenas uma radiola
presa sob o braço que simbolizava o seu último patrimônio.
Era tarde da noite quando encontrei Anna sentada no
confessionário oco da igreja, sem o miolo, incapaz de ouvila. Não pensei muito e sentei lá dentro, tomando o lugar do
padre. Ela pareceu aliviada ao saber que eu estava ali, como
se fosse de facto, sua intenção confessar-se pra mim. Ouvi
da sua própria boca a pior notícia que poderia receber.
“Estamos a ir embora. Meu avô conseguiu um lugar”.
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“Para onde vão?”
“Um lugar chamado Brasil”.
Nunca ouvi falar desse lugar antes. O silêncio pesou
unicamente por não sabermos o que dizer um para o outro.
Abriu um abismo entre nós dois naquele momento em que
eu podia vê-la pelas brechas minúsculas do confessionário.
Devido ao cansaço, dormimos ali mesmo, um de cada lado,
escorados na fina barreira que nos separava.
“Fotógrafo, não vai alimentar a malta?”, o padre me
acordou. Levantei com a sensação de ter dormido por toda
a guerra.
A neve caía fina sobre a multidão lá fora. Procurei desesperado por Anna. Só consegui encontrá-la porque vi seu
avô na carroceria lotada de um caminhão, agarrado na alça
da radiola. Ela estava ao seu lado, envolta por uma manta e
tremendo com o frio. Andei até ela de peito estufado, disposto a exigi-la que ficasse comigo ou eu morreria de solidão. Anna sentava na ponta da carroceria e seus olhos marejaram como os olhos do velho combatente que falhei em
salvar. Eu falharia com ela também.
“Sentirei sua falta”, não importa quem disse quando
ambos pensavam o mesmo.
A maioria das palavras evaporou na minha transpiração. Segurei a dor, entorpecido agora pela revelação insofismável de que ela deveria ir embora. Quão injusto seria
suplicar que ficasse comigo. Quão injusto seria permitir que
fosse embora sem uma única lembrança minha.
O motor do caminhão ligou.
Decidi inesperadamente, como um soluço, dar a ela minha câmara fotográfica. Desejei-lhe sorte e que um dia pudesse registrar de verdade seus instantes felizes. Anna pôs
a máquina no rosto e fez que me fotografava. Permaneci
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olhando pra ela, entregue ao limite confuso da realidade enquanto fotografava-a na minha retina. O caminhão arrancou menosprezando meus sentimentos. E na distância que
esticou-se, Anna disse que eu deveria trocar a fotografia
pela poesia. Guardei-me em silêncio, dominado por forças
reprimidas que queriam dizer a ela com toda honestidade
como eu odeio poesia.
Eis que o sargento, feliz em repetir a proeza de tomarme no ombro numa nova tragédia da minha vida, perguntou:
“O que há com a menina?”
“Eu a amo, senhor”.
“Pois o amor é raro”, disse ele algo que eu esperava ouvir do padre. “Este lugar é a prova disto”.
“Sim, senhor”.
“Os invasores chegaram, Fotógrafo. É hora de promover-te”.
“Cabo Fotógrafo”, gritou um dos soldados presentes.
“E tua câmara?”, indagou o sargento.
“Foi-se, senhor”.
“Guerra maldita. É hora de usar o fuzil”.
Levei minutos para segurar a arma da maneira certa e
acostumar com o peso que se sobrepunha ao meu antigo
hábito de carregar a câmara. Tendo em mãos um fuzil, a velha covardia desapareceu.
“Vê aquele edifício, Fotógrafo? Acerte a janela do
meio”.
Atirei. Não fui capaz de acertar nem o prédio.
“Excelente”, vibrou o sargento. “Saberá desenrascarse”.
“Sim, senhor”.
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“Eles estão aqui. Podem ouvir nossos sussurros. Descobriram nossa padaria e querem tomá-la”.
Talvez a guerra tenha tornado o sargento paranoico.
Talvez eu fosse o paranoico por duvidar dele.
Dentro da igreja, o padre orava. Muitos refugiados, assim como Anna, foram embora. Suas orações, com o vazio
do templo, ecoavam nos quatro cantos. Ele viu-me nervoso,
mal sabendo manusear um rifle, portanto, julgou necessário tranquilizar-me com palavras que envolviam a sabedoria divina, o destino e a redenção. Questionei as decisões de
Deus com a inocência de uma criança; para onde estávamos
indo.
“Para casa”, afirmou o padre.
“Mas, padre, eu estou a vir de lá”.
Depois das sirenes chiarem, corri para um lugar que
oferecesse maior ilusão de segurança, pois no fundo sabíamos todos, inclusive o padre, que não há lugar seguro nesta
situação. Minha missão, porém, era proteger a padaria com
a vida. Agachado no escuro, pude ouvir apenas os gritos dos
companheiros de guerra e suas botas estalando nas poças.
Vê-los correndo para qualquer lado dava a impressão de
que o tempo acelerava conforme um filme. Um filme que
documenta a extinção humana. Mesmo afugentado como
um rato no canto, tinha comigo a esperança de erguer-me
feito um herói de alma pensante que aspira o melhor deste
mundo fodido. Isso me permitiu entender a busca de Anna
e seu avô nesta jornada que os levava ao Brasil. Deixei então
de alimentar saudades de casa, da infância. Meu destino era
uma ideia diferente do que o padre compreende. Meu destino exige agora que eu seja aceito como sou hoje ou como
ficará quando tudo isso acabar.
Noites e dias tornaram-se a mesma coisa, assim como
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o café e a água. Os tais inimigos estavam cada vez mais
perto. O sargento não queria admitir, mas a diferença de
força e número nos dava pouco tempo de resistência. Parecia que o alto-comando havia deixado nosso pelotão ali apenas para reduzir a velocidade do avanço inimigo.
As bombas riscavam o nosso céu. A igreja desmontou
em pequenos pedaços. Imaginei que além do padre e dos
refugiados, Deus também estivesse morto, uma vez que eu
sentia sobre mim o peso do mundo inteiro. Viramos animais sem dignidade, sem vida. Éramos apenas carcaças.
Eu sabia muito pouco sobre o idioma dos invasores,
mas o bastante pra entender com clareza o que aquele sujeito gritando na minha direção com uma faca acabara de
dizer.
“Vou te matar”.
A segunda vez que dei um tiro na vida, acertei sua testa.
Pois mirei o peito. Ele morreu do meu lado, uma linha de
cuspo rosado descendo lentamente pelo queixo. O que se
seguiu, não lembro.
Só sei que acordei feliz. Nunca tão feliz como agora, na
lama, vendo o céu abrir no meio das nuvens que corriam
para as montanhas. Senti o cheirinho dos pães saindo do
forno e arrependi-me de um dia ter enjoado de algo que faz
tão bem ao homem civilizado. O sargento estava ao meu
lado, dessa vez quieto, afogado no próprio sangue. O sonho
retratado por mim é igualzinho ao amor por Anna, uma
dessas coisas às quais obedecemos sem realmente acreditar. Por essa razão, encontrei nela uma unidade harmoniosa que me transformou em alguém motivado a sobreviver
até aqui.
“Este céu daria uma bela fotografia”, ela diria se estivesse comigo. Como agora metade de mim estava no
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mundo de lá, poderia dizer que Anna tornara-se num fantasma, exatamente como uma estrela já morta que preserva
sua luz na imensidão do espaço por algum tempo.
Às vezes, muito tempo.
Fim.

Bastidores
Retratando um Sonho participou do tema "Cotidiano"
nos desafios EntreContos. Penso que um conto só pode fluir
ou ter verossimilhança quando você já sabe o final da história antes mesmo de começar a escrevê-la. As primeiras linhas são tão fundamentais quanto as últimas. O conto trata
da experiência de um jovem refugiado na guerra e como ele
sobrevive ao absurdo criando pra si fantasias aplicáveis naquele cenário. Movido por uma câmera fotográfica sem
filme, ele encontra sua grande vocação. Essa história chegou em mim numa só tacada. Na época do desafio, eu estava
assistindo documentários de guerra sob a ótica de grandes
fotógrafos, como Don McCullin.
“Retratando um sonho” foi destaque no Desafio “Cotidiano”.
Sobre o autor
Nascido em Teófilo Otoni, mas criado em Nilópolis, Felipe Moreira é chamado de carioca quando está em Minas e
de mineiro quando está no Rio. A paixão pela leitura começou cedo, ainda no processo de alfabetização. A vontade de
escrever surgiu na adolescência, num desses impulsos indômitos da juventude. Toda aquela ira e a necessidade de
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expressar sua existência ficaram mesmo só na vontade,
porque o primeiro texto foi escrito quando beirava os dezenove anos. Desde então vem escrevendo, de maneira despretensiosa, histórias que abordam acontecimentos simples na vida de pessoas comuns.
Contato: felipe.hawass@gmail.com
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Pensar
Wilson Barros Júnior

O Moderador Final Nauro-Andrel moveu sua taça de
cristal curdo um milímetro para a direita. Só então levantou
os olhos e dirigiu-se a Massif-Sornel, Arquentólogo Sênior.
— O que o senhor diz não é possível.
— Moderador, todos os testes de laboratório conduzem
à mesma conclusão. - Massif-Sornel perturbou-se um
pouco.
— Arquentólogo, o senhor insiste em afirmar que essa
imagem é reminiscência de um… clube, onde cada membro
submetia seus pensamentos mais profundos à apreciação
de todos os outros participantes? – respondeu Nauro-Andrel, um tanto irritado.
O arquentólogo receou intensamente por sua futura
carreira, mas confirmou.
— Tenho certeza, Moderador.

— Mas isso é insano! – o Moderador finalmente perdeu
a calma. — Cada pensamento sagrado do fundador NirsoMachavel alerta contra a inconveniência de tais atos!
“Aquele que solicita a opinião alheia sobre seus pensamentos, é como o cordeiro que ousa perguntar ao leão o que ele
pensa de sua carne.” Quem seria ingênuo e herege a esse
extremo?
— Ao que parece, senhor, em um passado remotíssimo,
os seres humanos seguiam pensamentos sagrados diferentes dos nossos. Isso aconteceu antes de Machavel.
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— Mas antes de Machavel não havia civilização, nem a
Nuvem. Como as pessoas poderiam projetar, para as outras, aquilo que pensavam? Reuniam-se fisicamente e falavam por horas e horas, até a exaustão?
— Há algum tempo, Senhor – Sornel respondeu cautelosamente —, a Arquentologia elaborou uma teoria segundo a qual na pré-civilização o homem comunicava-se
através de traços marcados em peles…
— E através de movimentos das pontas dos dedos, eu
sei teorias, teorias, sempre teorias. – O Moderador interrompeu. – Duvido que alguém conseguisse solicitar um
copo de Shredak gelado a um robonutridor agitando os dedos ou assinalando riscos com uma faca-laser. Como poderia pensar para outra pessoa, então?
— No entanto… – o Arquentólogo chefe hesitou. Conhecia bem o Moderador.
— No entanto o quê? Fale logo, Arquentólogo!
— Contudo, Senhor, eles conseguiam, usando apenas
esses traços, expressar seus pensamentos, inclusive de uma
forma artística. Quem sabia imprimir nuances estéticas, ao
tracejar seus pensamentos, era intitulado “escritor”.
— Escri… agora chega, Arquentólogo. Você está zombando perigosamente do Moderador-Líder da civilização.
Massif enrubesceu, mas continuou decididamente.
— Jamais ousaria, senhor! Mas é a única conclusão a
que se pode chegar.
O Moderador hesitou entre mandar prender o Arquentólogo ou continuar ouvindo. Massif adivinhou e passou por
um mau pedaço. Finalmente, sua reputação salvou-o.
— Está bem, Arquentólogo. Autorizo a investigação
completa do assunto. Entretanto, se isso for como parece, é
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um assunto perigoso e deve ser tratado sigilosamente. Reporte-se apenas a mim. Está dispensado.
Após a saída de Massif, o Moderador considerou cuidadosamente a triprojeção encontrada nas ruínas arquentológicas da Nuvem Universal. Alguns artefatos que ela expunha pareciam ser destinados a formas primitivas de sustentação. O Moderador Final sabia que tais estruturas eram comuns na pré-civilização, antes do surgimento da antigravítica. Para que finalidade serviriam, entretanto, aquelas caixas coloridas, que pareciam recortadas em três das suas laterais, e continham um grande número de finíssimas lâminas?
O arquentólogo, apreensivo, deixou a reunião. Havia
algum tempo que os escavadores da Nuvem descobriram
aquela imagem próxima a um estranho entulho, que a princípio, não parecera significar nada. Investigações posteriores nada puderam descobrir da sua natureza, até o dia em
que Massif deparara-se com configurações no entulho, que
pareciam seguir um curioso padrão. Prudentemente, o Arquentólogo conduziu uma pesquisa sigilosa, e finalmente
chegou à conclusão, bastante surpreendente, de que aquele
entulho era uma forma primitiva e rudimentar de comunicação. Dada a importância do achado, Massif preferiu arriscar a reputação à cabeça e levou a descoberta ao Moderador Final Andrel.
Massif não se arrependia. O dia havia sido estressante,
mas havia também uma sensação de alívio genuíno. O arquentólogo dirigiu-se a seus aposentos íntimos e refestelou-se em um flutuador gravítico. Em seguida, Massif Pensou, conectando-se instantaneamente ao seu padrão endoplásmico na Nuvem. O indutor sináptico ativou-se, alinhando seus pensamentos desde a origem, em uma árvore
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de ramificações temporais. Massif dedicou-se a pensar seus
pensamentos, seguindo-os como um filete, que prolongavase por toda sua existência.
Por vários momentos, ele simplesmente moveu-se de
um pensamento para outro, revigorando-se na própria
mente, desfrutando da arte de estar a sós consigo mesmo.
Após uma ou duas horas, Massif pensou para Thaynela. Ela
completou seus pensamentos, conectando-se. Os dois entrelaçaram suas mentes lentamente, em um ritmo mágico,
encantatório, até que seus sentidos se tornassem um só.
Muito tempo após desfazerem a conexão mental, a sensação de prazer ainda perdurava nos neurônios de Massif.
Como costumava fazer, o arquentólogo buscou na nuvem as
ideias de algum Pensador moderno, e deixou-as fluir em
sua mente. Finalmente, Massif ajustou sua alfa-indução
para “infância”, o sonho que considerava mais repousante,
e desligou sua mente consciente.
Duas semanas depois, Massif foi convidado a visitar o
Moderador Final em seu gabinete. O assunto era demasiadamente sigiloso e não podia ser pensado através da Nuvem.
— Flutue, Doutor Massif – o Moderador Final iniciou.

— Tenho acompanhado cuidadosamente a “pesquisa dos
escritores”. Ao que parece, o senhor decifrou a natureza
oculta daquelas estranhas caixas. Eram chamadas “livros”
e continham pensamentos registrados em códigos tracejados.
— Assim o é, Senhor.
— A imagem antiga representa, segundo seu relatório,
uma espécie de “nuvem” primitiva, cujo nome era algo
como “biblioteca”, onde eram armazenados os “livros”.
— Moderador, o Senhor expressou, em essência, o teor
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da pesquisa.
— Por outro lado, creio que estamos diante de uma situação delicada.
— Delicada, Moderador?
— O senhor afirma que os escombros encontrados
junto à imagem são as ruínas de um antigo clube... ou templo, onde “escritores” reuniam-se para expor seus “pensamentos estéticos”.
— Isso é correto, Senhor. E…

— Além disso – prosseguiu o Moderador - o senhor
descobriu que eles se comunicavam através do bizarro código descoberto, ao invés de simplesmente pensar através
da Nuvem.
— Naquela época primitiva, Moderador, ainda não era
possível pensar através da Nuvem. Se…
— Nesse caso, Arquentólogo, poderíamos concluir que
eles faziam parte de uma seita perigosa e proibida, pois em
nenhuma hipótese pode-se imaginar que alguém exponha
seus pensamentos a crítica de alguém que poderá detestálos.
— Senhor, isso foi antes do advento da Era da Moderação Total. Naquela época bárbara, vivia-se algo chamado
“Democracia”, que nada mais era que uma espécie de anarquia, onde as pessoas poderiam pensar o que bem entendessem umas para as outras.
— Basta! – exclamou o Moderador Final. - Chega
disso! – O moderador levou um momento para acalmar-se
e tentou continuar racionalmente. – Se as pessoas pensavam o que queriam para as outras, como não se agastavam,
não reagiam com… deselegância, contra aquelas que as criticavam?
— Senhor, naquele período semi-anárquico as pessoas
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estavam habituadas a receber críticas. Absorviam-nas,
mesmo, como algo essencial à autoevolução.
Tarde demais o arquentólogo percebeu que havia sido
algo errado a dizer. O Moderador, atingido em um ponto
delicado, irritou-se tremendamente. Esforçando-se para
controlar-se, o Moderador perguntou:
— E essa espécie de Guilda não tinha um... Moderador,
ou moderadores?
O Arquentólogo Chefe titubeou. Não sabia se devia revelar a verdade mais chocante ao Moderador Final.
— Senhor…
O Moderador Andrel, acostumado subliminarmente às
hesitações do arquentólogo, ordenou com sua fria e autoritária voz de comando:
— Diga tudo que sabe.
— É que os Moderadores, Senhor… Também submetiam seus pensamentos à crítica dos outros membros.
Pela primeira vez o Moderador Final não soube o que
dizer. Um silêncio estupefato pairou no seu gabinete por vários segundos. Finalmente, o Moderador Andrel conseguiu
falar:
— O senhor percebe as ideias subversivas que sua pesquisa contém? Se ela vier a público, é bem provável que as
pessoas passem a considerar possível pensar criticamente
até mesmo para mim, o Moderador Final!
— Senhor, tenho certeza que…
— Além disso, arquentólogo, uma das bases da nossa
civilização é a impossibilidade de pensamentos secretos entre as pessoas. Tudo está na Nuvem e pode ser facilmente
monitorado. Imagine se as pessoas descobrissem que podem se comunicar a longa distância, por intermédio de outros métodos que não a Nuvem.
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O arquentólogo permaneceu em silêncio por um instante. Finalmente falou:
— Creio, Moderador, que em sua grande sabedoria, o
Senhor levantou uma questão que não havíamos percebido.
A pesquisa deve ficar em sigilo absoluto.
— Mais do que isso, arquentólogo. – A voz do Moderador parecia cansada. – Aceitarei o seu sacrifício de ficar incomunicável, até esclarecermos o que deve ser feito, o que
pode demorar indefinidamente.
— Indefinidamente? – Massif pensou em Thaynela, e
ergueu-se do seu flutuador.
— Já mandei desconectá-lo da nuvem. O senhor ficará
confinado. Terá todo o conforto, é claro, mas…
— Moderador, isso é uma injustiça!

— “A Justiça justifica a injustiça.” – O Moderador Final
citou Nirso-Machavel. Um botão foi pressionado, uma
porta abriu-se deixando entrar submoderadores, que levaram o Arquentólogo Chefe.
Os dias passavam-se e o Moderador Final Nauro-Andrel não se decidia sobre o que fazer com Massif. Não podia
isolá-lo para sempre, mas que alternativa tinha? Recebeu
um pensamento do submoderador geral Dário, que naquele
dia tinha ordens de chamá-lo apenas em casos de extrema
urgência.
— Pense, Dário.

— Senhor – pensou o submoderador – algo desastroso
sucedeu. O arquentólogo Massif não está nos aposentos em
que foi confinado.
— Como? – Nauro-Andrel pensou rapidamente. – Procure na Nuvem! Ele deve ter se comunicado com alguém
que o libertou!
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— Senhor, ele estava desconectado. Não imagino
como ele poderia comunicar-se com alguém.
O Moderador Final sentiu um arrepio do mais puro terror.
Em um lugar conhecido apenas por eles, Massif recebia
pensamentos de seus amigos. Não usavam a Nuvem, para
não ser descobertos. As mensagens vinham expressas em
curiosos traços, conhecidos apenas por poucas pessoas.
As mensagens iam e vinham, e falavam de uma época
em que os pensamentos não eram controlados por ninguém. Falavam também que as pessoas que desejavam a
volta dessa época aumentavam, e que cada vez mais pessoas
aprendiam a comunicar-se secretamente, usando o código
tracejado.
Pensar! O que distingue o homem de outras criaturas!
Mas o pensamento só é verdadeiro quando livre!
Fim.

Bastidores
O tema do desafio, a imagem de uma biblioteca abandonada, apontava naturalmente para uma solução “futurística” (aliás, no desafio “Imagem” a maioria dos contos teve
como motivo o fantástico). A ideia de um mundo onde os
livros fizessem parte de um passado esquecido surgiu espontaneamente, inspirada na foto. Imaginei um cenário parecido como o de hoje, onde muitos livros digitais já estão
armazenados em alguma “nuvem”. A abolição da escrita foi
um passo além: tudo estaria armazenado em mídias formadas por “ondas cerebrais”, imediatamente acessíveis à
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mente. Foi então que observei que, nesse caso, os próprios
pensamentos das pessoas também poderiam ser armazenados, e as consequências foram surgindo de imediato: no lugar de “paqueras” pelo celular, viriam os relacionamentos
mentais; e, além disso, todos os pensamentos poderiam ser
acessíveis para os “Moderadores” da “Nuvem”, com possíveis consequências funestas para a democracia. Finalmente, imaginei o que as pessoas, em um futuro mundo ditatorial, pensariam de nós, participantes dos Desafios Entre
Contos, por submetermos nossas criações às críticas mais
“impiedosas” dos colegas. Cheguei à conclusão de que, no
futuro, muitos considerariam temerária nossa coragem. O
conto, como os de H. G. Wells e Júlio Verne, revelou-se profético, pois no Desafio Imagem, pela primeira vez, um autor
retirou-se por não suportar a tensão causada pelas críticas.
Devo confessar, não esperava que a concretização de algumas ideias do conto “Pensar” estivesse tão próxima.
“Pensar” foi destaque no Desafio “Imagem”.

Sobre o autor
Wilson de Jesus Barros Júnior mora em São Luís- MA,
onde nasceu. Trabalha como programador de computadores, além de ser funcionário público. Considera-se um escritor do irreal, e sente-se orgulhoso por alguns dos seus
contos terem chamado a atenção dos amigos do Entre Contos. Mas seu maior orgulho é sua filha Virgínia Ossovsky
(que participou da edição “Devaneios Improváveis” anterior), a qual ele considera muito melhor escritora que ele.
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