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APRESENTAÇÃO 
 

 

Eis que o Concurso Rasuras chega à quarta edição consolidado no calendário 
acadêmico da PUCRS. Organizado e produzido pelos alunos do quinto semestre do 
curso de Escrita Criativa, o concurso é aberto a qualquer pessoa regularmente 
matriculada na graduação da universidade.  

Para os finalistas, aqui reunidos, esta coletânea é, sem dúvida, um 
reconhecimento para uma carreira que se inicia. Ser selecionado e publicado é 
receber, em um sistema literário tão carente de oportunidades e alternativas, um 
pequeno atestado de valor – por mais questões que se possa levantar em torno dessa 
ideia. Em todo o caso, trata-se de um incentivo, um estímulo a mais para que se 
persevere, para que não se abdique da criação.   

O próprio Concurso Rasuras é também um exercício de criação – um trabalho 
que vem sendo escrito ao longo dos anos por alunas e alunos da graduação em 
Escrita Criativa da PUCRS, como parte das atividades da disciplina de 
Empreendedorismo Criativo. Dessa forma, além de reconhecer os talentos literários da 
universidade, o projeto possibilita uma discussão sobre os mecanismos que cercam 
os prêmios literários.  

Gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos finalistas e vencedores, ao júri, 
aos autores e editoras que doaram os livros para premiação, mas especialmente à 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, por apostar na graduação 
em Escrita Criativa – que, em seus moldes, é ainda a única do país. 

 
Cristiano Baldi 

Escritor e professor 
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VERMELHO     

Marina Soares Nogara 
 

— O que é isso? 
Lívia estava parada em frente à poça, que tinha as bordas já secas, mas 

continuava molhada nos pontos de maior acúmulo. Ela fez a pergunta tão baixinho 
que a irmã sequer notou. Joana estava ocupada discando com vigor as teclas do 
telefone, como se o fato de a avó não atender tivesse relação com a força que 
impunha aos botões, e não com o horário ou com o imprevisto da situação.  

— Mas que droga, não atende nunca.  
Ela bateu o telefone no gancho e olhou para a irmã, que estava imóvel, com 

os punhos fechados em torno das mangas demasiadamente compridas do pijama. 
Foi até ela, parando do outro lado da mancha vermelha. 

— O que é isso? — Lívia perguntou mais uma vez, sabendo que agora tinha 
a atenção da irmã.  

— Acho que é sangue — Joana respondeu com a voz firme, tão firme quanto 
achou que seria a voz do pai, caso estivesse no controle da situação. 

— Tudo isso? 
Era mesmo muito sangue. Os dedos do pé de Joana friccionaram contra os 

pelos do carpete, na tentativa de agarrá-los. 
— É. 
Lívia deu uma espiada na irmã. 
— Eu acho que é o nosso irmão.  
Joana franziu primeiro as sobrancelhas, depois os lábios. O cheiro metálico ia 

virando gosto em sua língua. 
— É claro que não, Lívia. O Davi está na barriga da mamãe. 
— Então como foi que ela perdeu?  
No silêncio que se seguiu pareciam ecoar os gritos da mãe, escapando pouco 

a pouco por entre os móveis. eu perdi estou perdendo vou perder. Uma mistura 
desordenada de passado-presente-futuro, repetida mais vezes do que os segundos 
permitiam enquanto ela permanecera de pé bem em cima daquela mancha. meu filho. 

— De repente ele fugiu da barriga dela. 
— E foi para onde? 
Joana fazia montinhos na bainha da camisola enquanto tentava fixar a imagem 

do pai. Ele dizendo que tudo ficaria bem, e selando o compromisso com um beijo 
em sua testa antes de cruzar a porta com a mãe envolvida nos braços, deixando as 
duas sozinhas pela primeira vez. 

— Para o hospital. Ele foi para o hospital, e o papai e a mamãe foram para lá 
buscar.  

O pé direito da irmã mais nova chegou perto da poça. Bem perto. Não o 
suficiente. Voltou. 

— Eu acho que é o nosso irmão. 
— Você não sabe de nada. 
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Tremeu a voz e o corpo, já a caminho do telefone. Não querendo falhar na 
única missão que lhe fora dada, discou o número da avó. Mais uma vez, ninguém 
atendeu. Lívia sentou-se no sofá, encolhida. Joana continuou de pé ao lado do 
telefone, fazendo novas tentativas. 

— Você acha que a mamãe e o papai vão demorar? — As pernas balançavam 
sem tocar o chão. 

— Não sei, Lívia. Eles têm que achar o Davi — dessa vez, deixou a mensagem 
da secretária eletrônica ir até o final. — Mas ele é pequeno, não pode ter ido longe. 
Ele deve ser muito, muito pequeno. Do tamanho da barriga da mamãe... talvez até 
menor. 

Lívia forçou a vista para as pernas de Joana. A irmã mais velha mantinha o 
telefone no ouvido apesar de já ter caído a linha. 

— Joana... — Lívia sussurrou. 
— Não deve ser o primeiro a fazer isso. No hospital eles devem saber para 

onde os bebês como o Davi fogem. É, com certeza devem saber. — Olhou em volta, 
como se o irmão pudesse sair de dentro do vaso de orquídeas, das gavetas da mesa 
de centro. Enrolou-se no fio do telefone antes de perceber que tinha que colocá-lo 
no gancho. 

— Joana... — Lívia repetiu, um pouco mais alto. 
— Não se preocupe, logo a mamãe e o papai vão chegar, e o Davi também. 

Ele não deve ter ido longe. Com certeza, não foi muito… 
— Joana! — Lívia a interrompeu. — Acho que encontrei o Davi.  
Apontou o indicador na direção dos joelhos da irmã. Uma linha se alongava 

em velocidade quase imperceptível pela perna esquerda de Joana, que inclinou a 
cabeça, deixando os cabelos escorregarem pela face, e puxou a camisola para olhar: 
a calcinha amarela estava manchada de vermelho. Ela passou a mão pela virilha, e o 
líquido grudou em seus dedos. 

— Ah, não. Ah, não.  
Vieram as lágrimas represadas. Lívia seguiu o exemplo. 
— É tudo culpa minha — disse Joana entre soluços. 
O choro das meninas foi aumentando, de modo que, quando o telefone tocou, 

seu ruído era apenas mais um grito na sala de estar.  
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MARINA     

Jéssica Ribeiro Daitx  

 
Eu nasci numa família cheia. Cinco irmãos, no total. Perdi o posto de caçula 

pra Marina, que cresceu até um metro e meio e daí, depois de tentar muito, desistiu 
de ser grande. Ela tinha um olhar de arteira e uma rapidez que a gente nunca 
conseguiu acompanhar. As bochechas tavam sempre vermelhas e a testa, molhada 
de suor. A guria cansava todo mundo. Pra ter ideia, uma vez, durante uma pescaria 
num lago perto de casa, enquanto a gente preparava o barco e arrumava as iscas, ela 
não parava de fazer perguntas. Era uma atrás da outra, porque ela tinha cismado que 
aquela água cinza não tinha peixe grande nenhum. Como faz pra explicar pra uma 
criança daquelas que nem toda água é azul transparente que nem as do desenho? Eu 
tentei, o pai tentou, o primo também. Ela não aceitou. Retrucou, questionou de novo 
e daí, impaciente, foi até a árvore perto da beirada. Nem precisava olhar pra saber 
que ela tava lá, porque ela era muito barulhenta. Imagina, então, o susto que a gente 
tomou quando percebeu que parou de ouvir a vozinha fina. Todo mundo saiu 
gritando o nome dela, sem saber mais onde procurar. Aí a mana mais velha deu um 
berro quando viu o chinelinho rosa boiando na água. Foi um Deus nos acuda! E se 
ela tivesse se afogado? Rolou um tal de tira a roupa, pula no lago, grita: pra esquerda, 
mais no fundo, cuidado, respiração ofegante pra todo lado, até que a bonita apareceu. 
Tava do outro lado, encharcada, com um sorriso banguela de criança moleca, rindo 
pra nós. Na mãozinha, um peixe pálido. Quando viu a gente vendo ela, gritou: eu 
disse que aqui não tinha peixão. Preciso dizer que o pai, louco de medo que ela fizesse 
de novo, empacotou tudo e voltou correndo pra casa? Todo mundo ficou reinando 
o dia todo, mas a Marina nem castigo levou. 

Só tinha um momento em que ela aquietava. Toda vez que a vó falava de 
Deus, a Marina ficava muda que só, abraçada nas pernas, miudinha num canto, sem 
dar um pio, porque tinha medo de Ele castigar ela por falar junto. Ela ouvia todas as 
histórias e sabia de cor e salteado todos os ensinamentos do menino Jesus. De noite, 
antes de dormir, ela fazia cada um ajoelhar do lado da cama e agradecer ao papai do 
céu, pra que Ele ficasse feliz com a gente. Se alguém esquecia, ela botava a mão na 
cintura e soltava um “tu não me tira a paciência”, como se fosse gente adulta. Por 
ser tão respeitosa, todo mundo achou estranho quando ela não chorou pela morte 
do Epaminondas, nosso gato siamês. Ela brigava com ele, porque ele fazia muita 
bagunça, mas era sempre ela quem puxava ele pra dentro quando chovia, e fazia 
carinho na cabeça pra ele aprender a se comportar. Podia ser o medo falando mais 
alto, mas não foi bem isso, não. 

A gente brincava muito no pátio de casa, os cinco. É bem verdade que a 
Marina tinha mania de inventar umas brincadeiras só dela, e a gente deixava e fingia 
que sabia o que ela tava fazendo, mas era só fingimento, porque a cabeça dela 
funcionava diferente mesmo. Num dia desses, a mãe chamou pra jantar ainda cedo. 
Entraram os quatro, e da Marina, de novo, nem sinal. Tinha um pouco de sol lá fora, 
então a gente saiu pra ver se encontrava ela. E o choque foi enorme quando a gente 
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viu aquele toquinho no telhado, caminhando ligeira até a ponta. Ela tava com uma 
cara fechada, pisando firme, e ninguém sabia o que fazer de lá de baixo. 

Todo mundo ficou tão surpreso que ficou sem reação. O estado de susto só 
passou quando ela parou e esticou a mãozinha, na ponta do pé, pra agarrar o fio do 
poste de luz. E daí, de novo, foi um Deus nos acuda, porque era ela e com ela era 
sempre assim. Dessa vez a mãe não fez corpo mole e deu logo uns petelecos pra ela 
aprender que tem umas coisas que não são brinquedo. O pai falou uma meia dúzia 
de frases, mas foi a vó quem tomou a frente e resolveu o mistério: e o perigo, minha 
filha? A Marina ouviu quieta, o olho brilhando, a resposta na ponta da língua: choveu 
ontem. Os sete ficaram olhando sem entender nada, mas não deu tempo de retrucar, 
porque ela continuou: eu queria falar com o papai do céu pra perguntar se ele abriu a porta pro 
Epaminondas não se molhar. 

A casa inteira ficou quieta. Um silêncio doído. A mãe abraçou a Marina com 
os olhos cheios de lágrimas e o pai só baixou a cabeça. Ninguém perguntou se ela 
sabia o que acontecia com quem tocava nos fios altos da rua, ou se foi só ingenuidade 
de criança pequena. Não precisou perguntar, pra falar a verdade, porque era a Marina 
e a Marina era tão curiosa e travessa que a gente nem duvidava que ela podia mesmo 
tocar o céu.  
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MONTANHA RUSSA     

Gustavo Rafael Marchionatti Broch 
 

Não eram exatamente arrependimentos, mas eram três coisas que o 
incomodavam: Xavier nunca havia bebido nada alcoólico; fumara cigarros dos 14 
aos 28 anos, mas não tivera nenhuma experiência com outras drogas; e tinha medo 
de altura. 

Às vésperas de completar 70 anos, decidiu que queria zerar essa lista antes de 
morrer. 

Xavier gostava de caminhar diariamente sem ter um trajeto pré-estabelecido. 
Era levado pelas ruas apenas com o objetivo de conquistar ginásios e PokéStops. 

— Exercício para as pernas e para o cérebro — dizia a si mesmo, com o 
celular na mão, prestes a caçar outro Pokémon. 

Na vida real, o assunto do momento era que um de seus netos — o mais 
jovem — estava grávido. E, apesar de terem sido pegos de surpresa com a notícia, 
toda a família agora esperava que o primeiro bisneto do senhor Xavier nascesse no 
mesmo dia do bisavô: 14 de outubro. 

Quase toda a família esperava por isso, na verdade. E era o próprio Xavier 
quem torcia contra, em pensamento. Bastava alguém comentar sobre essa possível 
coincidência que o velho concordava sorrindo, mas rapidamente colocando as mãos 
nos bolsos e cruzando os dedos lá dentro, para que ninguém visse. 

Ele tinha outros planos para seu aniversário. 70 era uma idade emblemática 
para alguém que perdera os pais e os avós quando estes tinham exatamente um ano 
a menos. Todos morreram com 69 anos de idade. Uma coincidência que era, ao 
mesmo tempo, assustadora e desafiadora. Xavier queria ultrapassar essa marca, 
mesmo que fosse para durar apenas um dia a mais. 

Não havia como fugir dos festejos familiares, e o dia 14 de outubro já estava 
reservado para uma festa “surpresa”, devidamente anunciada no grupo de WhatsApp 
da família há meses. Seria um aniversário com possibilidade de ocorrer parte no salão 
de festas do seu prédio, parte no berçário do hospital. 

Mas o dia seguinte, um domingo, estava reservado para um passeio especial. 
 
A festa de aniversário foi alegre e emocionante, mesmo sem o esperado 

nascimento do bisneto de Xavier. Houve discursos sentimentais, que contrastaram 
com a exibição de fotos engraçadas da família no telão. Xavier comemorou 70 anos 
que não foram bons nem ruins. Nem sempre felizes ou tristes. Como uma boa vida, 
na média. Perceber isso deixou o aniversariante bastante satisfeito com sua trajetória. 

No dia seguinte, Xavier, septuagenário, acordou sem pressa. Tomou banho e 
preparou seu chimarrão. Conferiu a lista: bateria do celular carregada, fones de 
ouvido, tênis confortável. O roteiro, que sempre era aleatório, desta vez já estava 
programado. E tudo bem se não houvesse, para ele, o 16 de outubro. 
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Naquele momento encontrava-se sentado num banco de praça, perto de casa. 
Havia um ginásio de Pokémon ali, mas pela primeira vez em muito tempo Xavier não 
se importou com isso. Ouvia um disco do The Who com os olhos fechados. Puxou 
do bolso da camisa uma pequena garrafa de alumínio, desenroscou a tampa, cheirou 
o líquido por uns bons segundos, abriu os olhos, virou a garrafa e tomou um gole. 
Fechou os olhos novamente. Chorou. E sorriu. 

Tommy, o disco, chegava ao fim junto ao whisky herdado de seu avô paterno. 
Xavier recolocou a garrafa, agora vazia, no bolso. Levantou-se e buscou um nome 
nos contatos do telefone: Walter, um ex-colega de trabalho que conseguia drogas 
para animar as festas da empresa onde ambos, durante alguns anos, conviveram 
diariamente.  

Mas Xavier nunca havia sido cliente de Walter. Até aquele dia. 
Quando o telefone tocou era quase meio-dia, e Walter sabia que era Xavier 

ligando. E sabia o que o velho queria. Não tinha sido muito fácil conseguir, pois 
pouca gente ainda usava heroína desde que outras opções — mais fáceis de serem 
usadas e igualmente eficazes — haviam surgido no mercado. 

— Por que decidiu fazer esse tipo de coisa logo agora, seu velho? — 
perguntou Walter. 

Xavier respirou fundo.  
— E qual seria a hora certa pra isso, meu jovem? — respondeu. — Fiz 70 

anos ontem. Vivi mais que meus pais, mais que meus avós. Pelo menos um dia a 
mais que todos eles. Cheguei numa idade em que vi tudo o que queria. E, 
principalmente, vi que consegui chegar aos 70. Quer hora mais certa que essa pra 
beber? Pra viajar? Pra voar? Chego aí em cinco minutos. 

Encerrada a ligação, Xavier olhou para os lados e calculou o trajeto até Walter. 
Chegando lá, o processo foi rápido: diluir a droga, colocá-la na seringa, encontrar a 
veia e injetar. Os fones de ouvido cuspiam Pink Floyd. Uma sequência de cores, 
lembranças e despertar dos sentidos. Uma epifania atrás da outra, sem que ficassem 
muito tempo na memória. Vinham, aconteciam e eram esquecidas. O segredo do 
universo sendo compreendido, e então desaparecendo, em ondas. 

O telefone tocou, interrompendo Hey You e vários pensamentos de Xavier. 
Não pôde recompor-se a tempo de atender. Ficou olhando a tela, como um reflexo 
num lago, onde então, enfim, conseguiu ler “chamada perdida” logo acima do nome 
do filho. 

Antes que conseguisse pensar em ligar de volta, recebeu uma mensagem no 
WhatsApp: seu bisneto nascera. Logo após, uma foto. 

Xavier chorou. E sorriu. Depois de um certo tempo, levantou-se. Despediu-
se de Walter com um abraço apertado. 

O final da tarde já se aproximava. Teve que refazer seus planos, e decidiu ir 
caminhando ao hospital. A montanha-russa e o seu medo de altura ficariam para 
outro dia. Afinal, haveria mesmo um outro dia.  
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O LABORATÓRIO DE ANATOMIA     

Beatriz Carvalho Rockenbach 

 
A primeira coisa que sentia ao despertar era a superfície gelada contra as costas 

e o cheiro de formol; na verdade não sentia mais nenhum outro cheiro, era só o 
formol que lhe impregnava a visão purulenta mediada por retalhos do passado e ia 
invadindo a cavidade abdominal aberta até formar poças escuras entre os órgãos 
revirados. Já conseguia escutar os sons dos outros cinco companheiros ao seu redor, 
retirando os tecidos esverdeados e grudentos dos corpos, que, na maior parte do dia, 
os cobriam em um sono profundo; agora alunos, professores e auxiliares de 
laboratório – todos – já tinham partido para recriar, com um desleixo monótono 
pela criatividade, suas pequenas rotinas. Ele uma vez já tivera uma rotina, conseguia 
vislumbrá-la quando lhe retiravam o pano do rosto, o rosto impedido de se 
decompor, e enfiavam as mãos – pequenas, grandes, magras, gordas – entre seu 
fígado e estômago ou então iam separando cada músculo de sua coxa, nesses 
momentos ele vislumbrava o passado e, se ainda fosse humano e tivesse hormônios 
circulando pelo sangue, poderia até se emocionar. No entanto era apenas um cadáver 
em um confinado laboratório de anatomia, sentindo o que é de mais sagrado para 
os vivos – esses mesmos que iam desenrolando seu intestino para demarcar arcadas 
arteriais –, o corpo, o seu corpo, ser revirado e esmigalhado nas mãos de estudantes 
com olheiras e professores estressados. Era engraçado pensar nisso porque, nos 
fluxos de consciência e memória que lhe invadiam o cérebro desligado e preenchiam 
o campo de visão carente de olhos, ele se via como um homem alto e forte, de físico 
atlético e zeloso com a cabeleira encaracolada, zeloso com o corpo que agora era 
explorado inconsequentemente; poderia passar horas na frente do espelho passando 
gel nos cachos, seminu e com a barba feita. Era engraçado também ter apenas 
aquelas lembranças banais remoendo sua consciência desprovida de qualquer 
remorso ou angústia: ele jantando sozinho um macarrão com salsicha parcialmente 
aquecido, ele demorando para dormir, ou então chorando escondido debaixo de uma 
cama quando ainda era menino. Não se lembrava de seu nome, apenas sabia que 
fora um homem de cabelos encaracolados e, nesse universo, que ainda não fora 
invadido pelo cheiro de formol, ele estava sozinho e seus dias eram cópias, 
replicando-se em uma mistura de angústias e desconcertos difíceis para ele mesmo, 
ou melhor, para aquele homem atlético compreender, porque os mergulhava 
inteiramente em um prato gelado de macarrão e depois o saboreava ao gosto da 
insônia. 

O barulho da mesa ao lado indicava um pedaço solto de músculo 
escorregando. Sua vizinha do lado direito era o cadáver mais velho da sala, o corpo 
de uma mulher, no qual os estudantes se aglomeravam um dia antes de alguma prova 
para estudar nervos e plexos. Ela gostava de contar, naquelas noites eternas em que 
prevaleciam conversas banhadas pelo formol, que fora uma mulher linda, loira, de 
olhos castanhos e pele bronzeada; porém agora não passava de uma peça anatômica 
que já perdera o pâncreas e a porção posterior dos músculos da perna, e que tinha 



   
 

11 
 

muito tecido adiposo em volta, que às vezes até escorregava em direção ao chão. Ela 
se gabava de sua beleza em instantes de fluxos de narcisismo que invadiam aquelas 
peças que driblavam o processo natural do encerramento da matéria, mas em 
algumas noites ela erguia desajeitadamente o braço e, se houvesse ainda algum 
resquício de alma em seu rosto, poderia-se dissecar um pouco de solidão. “Tingia 
meu cabelo na pia do banheiro enquanto chorava. No armarinho eu tinha muita 
maquiagem e uma caixinha cheia de joias baratas. Agora minhas únicas joias são 
esses negócios pendurados em meus pulsos”, e ela sacudia o braço, seus pingentes 
agora eram aponeuroses e nervos soltos e em suas faces encontravam-se crateras, lar 
para os vermes formolizados. E às vezes ela se sobressaltava com as próprias 
lembranças: “Estava sozinha em meu quarto, de camisola e deitada na cama, apenas 
uma luzinha amarela pendurada no teto, e de repente um grande pássaro negro 
pousou na minha cama. Não tive reação e assisti ele se aproximar e primeiro me 
arrancar o cabelo, depois as unhas e logo depois ia me bicando a pele até me engolir 
inteira.” 

Ele também tinha esse tipo de alucinação, assim como os outros quatro, que 
ele conseguia escutar se debatendo nas mesas enquanto tentavam dividir as 
impressões do dia. Porém essas miragens mais surrealistas lhe vinham tão rápido 
quanto ele as esquecia, como na sensação de um sonho. Sentia isso também quando 
ficava bem imóvel em sua mesa e ao seu redor orbitavam apenas a escuridão e o 
silêncio. Conseguia sentir a cavidade abdominal e torácica fechando-se, abria a boca 
sem ter nenhum pedaço de pele despencando da bochecha e engolia ar, muito ar. 
Conseguia sentir o pulmão lentamente subindo e descendo, reposicionado 
novamente todas as suas vísceras, o coração voltava a bater uma sintonia impossível 
e a transmissão neuronal era forte o suficiente para conseguir cruzar os dedos das 
mãos entre si ou então sentir a pulsação correndo pelos braços e pernas, e nesse 
momento ele era apenas o coração, era apenas a pulsação, e a mesa vibrava, quase 
podia se passar por um organismo vivo. Logo depois ele sentia fome, o estômago 
roncava e ele produzia saliva. A única coisa que tinha para comer era macarrão com 
salsicha, e o que lhe entrava na cavidade oral era uma pasta gosmenta e indigesta 
com a textura bolorenta do tecido que lhe cobria o corpo e com o gosto de formol. 
Aquilo caía no estômago e ele imediatamente sentia vontade de vomitar, o coração 
acelerava as batidas e os pulmões derretiam-se pelas costelas. Sentia uma intensa falta 
de ar, até que por fim saía daquele limbo imaginário para voltar a ser apenas um 
cadáver. 

Continuava com o pano sobre o rosto e o resto do corpo, mesmo com o 
tímido pedido dos outros companheiros. Outra coisa que fazia para preencher o 
conceito abstrato de tempo para algo já morto era observar os estudantes durante a 
aula quando ele era o escolhido para ser estudado. Poucas vezes vinha apenas um 
para analisá-lo, geralmente se amontoavam ao seu redor grupos de cinco a vinte, 
turmas maiores sempre acompanhadas por um professor. Vinham de jaleco branco 
e alguns com luvas, escutava risadas, perguntas, o som do exaustor sobre eles, o 
barulho da água da pia correndo no fundo da sala... Ele só conseguia enxergar rostos 
cansados e estranhamente conformados, a tristeza era conformada e de tão constante 
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já se tornara até confortável, a solidão era inerente a cada um deles, mesmo nos das 
risadas mais altas. E após toda aquela existência como cadáver de ser humano 
chegara à conclusão de que a felicidade era um dos sentimentos mais utópicos que 
se idolatrava e, primeiramente, antes de qualquer coisa, aqueles rostinhos jovens 
eram apenas túmulos da única felicidade inicial que realmente existira, que fora 
durante a infância, entremeada por intensos momentos de desespero em que se 
necessitava esconder-se embaixo da cama. Quando sua visão lhe era mais generosa 
ele conseguia se ver, seu corpo vivo e pulsante, junto de todos aqueles jovens de 
jaleco e expressões brancas. Ele estava nu, com pelos negros percorrendo o peito, e 
ele se sobressaltava com qualquer coisa, punha as mãos na frente do rosto e se 
maravilhava com as veias salientes que despejavam sangue. Deslizava essas mesmas 
mãos pelo peito, sentindo a superfície mais rígida entre os mamilos, até chegar à 
barriga que afundava levemente ao toque. Estava maravilhado e tinha vontade de 
chorar, estava vivo e nada mais lhe passava pela cabeça, mas então descia o olhar e 
via rostos inexpressivos ao redor de uma peça desconfigurada, que talvez tenha sido 
um ser humano, e aquela magia de outrora se esmaecia e ele se dava conta de sua 
finitude, que extrapolava a suavidade delicada das veias em suas mãos. 

O cheiro de formol estava mais forte naquela noite e, se ele tivesse pálpebras, 
nesse momento as estaria fechando. Os cinco cadáveres ao seu redor também 
haviam mergulhado em um silêncio talvez forçado pelo cheiro forte da morte. Ele 
estava morto. Naquele momento ele só queria se embriagar com o cheiro do 
laboratório e tentar recriar a sensação não de estar vivo, e sim de estar 
completamente morto, ser apenas um corpo coberto por terra. Poderia até ter um 
enterro no anonimato, sem lágrimas e despedidas, mas estaria morto, finalmente 
morto, os órgãos seriam alimento e ele entraria em decomposição, desaparecendo 
em micromoléculas pela terra, adubando árvores e trazendo para a superfície apenas 
a certeza de que fora terrivelmente solitário, e ele deixaria essa certeza escapar pelas 
folhas das árvores por entre os voos de alguma borboleta.  
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PEGA-PEGA     

Maiara Carvalho Dias 

 
Valentin se encolheu no colo do irmão quando viu uma sombra passar perto 

deles. 
— Klaus, eu tô com medo — choramingou baixinho, soltando um soluço. 
Valentin sentiu os braços do irmão trêmulos. Naquele cantinho escuro, os 

dois se encolhiam cada vez mais enquanto gritos e estouros ecoavam distantes. A 
chuva que os havia surpreendido há poucas horas cessava, deixando para trás o barro 
que se formava no chão terroso que cobria todo o campo. 

— Nós vamos sair dessa — Klaus falou pelo que parecia ser a décima vez 
naquela noite. 

A brincadeira estava demorando tempo demais. Klaus sempre o levava para 
as mais diferentes aventuras, mas, naquela vez, Valentin sentia-se inseguro, 
assustado. 

O medo tinha um motivo: não era nem pelo fato de os irmãos terem sido 
levados repentinamente para um acampamento sinistro, sendo separados de seus 
pais, ou pela maneira com que eram tratados naquele lugar; o que Valentin mais 
temia eram aquelas criaturas assustadoras, com sorrisos sinistros e olhos cheios de 
maldade. Os Cavaleiros das Trevas, segundo seu irmão. Aos olhos da criança de 
apenas quatro anos, eram todos iguais. 

Klaus dissera que tudo era parte da brincadeira, mas aqueles homens estavam 
levando seus papéis muito a sério.  

— Eles estão do outro lado do campo agora. — Klaus espiou por trás da 
caçamba de lixo onde eles se escondiam. — Vamos correr em direção à cerca. De 
lá vamos escalar. 

— Mas os espinhos… 
— Os espinhos não vão te machucar.  Você tem mãos pequenas, vai 

conseguir. 
Klaus também estava levando a brincadeira a sério demais. 
Ao sinal, Valentin mal teve tempo para se preparar. Foi puxado de forma 

brusca pelo irmão, sendo praticamente arrastado. Ele enxergou a mancha vermelha 
na roupa de Klaus e lembrou que tudo aquilo começara quando um daqueles homens 
arrastara Klaus pelos cabelos até a parte de trás de uma das cabanas. Valentin chorara 
ao ver o que estava acontecendo: iriam separá-lo de Klaus como fizeram com seus 
pais? Aquilo fazia parte da brincadeira? Ele estava perdido e assustado. Com as mãos 
trêmulas, ele retorceu a barra de sua camisa, buscando conforto nas palavras do 
irmão. Era uma brincadeira, só podia ser parte da brincadeira. 

Logo depois, seu irmão surgira correndo, com a frente da roupa rasgada e 
molhada por um líquido rubro. Foi quando Klaus disse que eles precisavam fugir. 
Era hora dos heróis escaparem do forte inimigo. 
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Klaus era corajoso e destemido. Valentin o admirava muito. Por isso que, 
quando enxergou o seu rosto molhado com lágrimas, percebeu que algo estava 
errado. Foi a primeira vez que o viu chorar. 

Mas Klaus fazia questão de dizer que era parte do jogo, e ele confiava no 
irmão, já haviam brincado daquilo muitas vezes. Os Heróis Destemidos, era como 
eles gostavam de se chamar. 

Valentin já não encarava mais tudo aquilo como uma aventura. 
Um barulho assustou os garotos. Klaus puxou Valentin para trás de uma 

cabana e colocou a mão sobre sua boca, quase impedindo-o de respirar. A sombra 
era o que os mantinha escondidos. Uma silhueta grande surgiu na frente deles. Klaus 
se encolheu mais com o irmão no canto. A terra em suas vestes os ajudava na 
camuflagem. 

Valentin arregalou os olhos. Os Cavaleiros das Trevas eram assustadores, com 
rostos sombrios e olhos famintos. A faixa vermelha em seus braços era a única coisa 
que permitia às crianças reconhecê-los no breu. 

— Aqui! —  O grito de outro soldado chamou a atenção daquele que estava 
em frente aos garotos, fazendo-o sair dali.  

Valentin começou a chorar, e suas mãos tremiam. Não conseguia ser forte 
como Klaus, não tinha coragem nem forças para continuar com aquela brincadeira. 
Dava medo demais. 

— Eu não quero mais brincar. 
— Estamos quase lá. Estamos no final, só temos que atravessar a cerca. 
— Mas… —  Ele soluçou e voltou a chorar. 
— Shhhhhh. — Klaus o abraçou forte. — Eu estou aqui. 
Sim, Klaus estava ali. E por isso Valentin tinha ainda um pouco de gás para 

continuar. Seu irmão seria forte pelos dois. 
Quando as criaturas se afastaram um pouco, os meninos saíram do canto, 

correndo em direção à cerca mais próxima. Klaus segurava firme a mão de Valentin, 
que mal sentia os pés tocarem o chão escorregadio. 

Uma explosão distante ecoou pelo campo. Valentin olhou para trás e 
viu fumaça subindo por trás de várias cabanas. Eles ouviram gritos de desespero e 
mais explosões que abafavam as vozes. Klaus o pegou no colo e correu ainda mais. 

Valentin observava a retaguarda de Klaus enquanto corriam. Dezenas de 
cabanas enfileiradas iam ficando para trás e a lua encoberta por nuvens predizia o 
retorno da chuva. O chão respingava barro por onde Klaus pisava, sujando as calças 
de seu pijama listrado. 

Ao chegarem em um canto da grande cerca, eles pararam para se recompor. 
Valentin foi colocado no chão e aguardou enquanto o irmão apoiava as mãos nos 
joelhos puxando o ar com força umas duas vezes antes de voltar a se erguer. Klaus 
o pegou no colo de novo, colocando-o para se segurar nos fios de metal. 

— Aqui, sobe. Cuidado com os espinhos! 
Valentin hesitou, mas as mãos do irmão o impulsionaram para cima, fazendo 

com que ele escalasse devagar. 
— Não olha para baixo. Eu estou logo atrás de você. 
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Ao chegar no topo da cerca, Valentin não soube o que fazer a seguir. Não 
obedeceu seu irmão e olhou para baixo. 

— Eu disse pra não olhar! 
Valentin quase gritou ao sentir Klaus ao seu lado. Ele não tinha tomado 

cuidado com os espinhos da cerca e estava todo machucado. 
— Os espinhos... 
— Eu estou bem. — Klaus o pegou com um pouco de dificuldade e ajudou-

o a ir para o outro lado da cerca — Segure-se. 
Valentin viu o irmão subir um pouco mais, debruçando-se sobre o último fio 

da cerca com uma careta de dor. Outra explosão e mais gritos foram ouvidos. Klaus 
pegou a mão dele e o fez se soltar da cerca. Valentin gritou. Estava pendurado, as 
pernas balançando no ar e as mãos agarradas às de Klaus.  

As vozes dos Cavaleiros das Trevas estavam mais perto. Valentin olhou para 
o lado. Um grupo distante de homens sombrios os vira e corria para pegá-los. 

— Olha pra mim! — Klaus gritou, atraindo os olhos do irmão. Ele chorava. 
— Eu vou te soltar e você tem que correr. 

— E voc... 
— Vou estar logo atrás de você. Mas você tem que correr o máximo que 

conseguir. Me promete, Valentin! Promete que vai correr com todas as suas forças e 
não vai olhar para trás. Se esconda por um tempo e depois vá até o final da floresta. 
Eu vou te encontrar lá. 

Valentin já estava chorando ao ver o desespero do irmão. Não queria 
prometer, queria olhar para trás, queria ver que seu irmão estava ali junto dele. 
Garantir que estava seguro. 

Os Cavaleiros chegam perto de onde eles estavam. 
— Promete! 
— Eu prometo! — Valentin soluçava. 
A mão de Klaus tremia, mas ele não soltava a do irmão. 
— Eu te amo.  
— Klaus... 
Um estouro interrompeu as palavras de Valentin, que se assustou quando foi 

solto de repente. Ele caiu na grama úmida, do outro lado da cerca. Seu tornozelo 
doía com o tombo e uma garoa começou a molhar seus cabelos. Depois de outro 
estouro, Klaus apertou as mãos na cerca de espinhos, os olhos cerrados em uma 
expressão dolorida.  

Valentim observou preocupado. Se Klaus continuasse apertando a cerca, os 
espinhos o machucariam ainda mais. 

— Corre —  Klaus falou com a voz falha. 
Valentin obedeceu. Ele correu. Correu com todas as forças que tinha em 

direção à floresta que cercava o lugar. 
— Eu estou atrás de você! Corre, Valentin! — A voz distante de Klaus ainda 

pôde ser ouvida antes de vários estouros começarem. 
Valentin correu até não ter mais forças. Não enxergava quase nada por causa 

das árvores altas, que bloqueavam qualquer luz, e tropeçou em umas raízes que se 
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elevavam do chão. Seu tornozelo doeu ainda mais, mas ele seguiu na corrida. Sua 
roupa já estava encharcada e, quando encontrasse sua mãe, ela lhe daria uma boa 
bronca por brincar na chuva. 

Quando achou que estava longe o suficiente, se escondeu em um tronco de 
árvore oca. A floresta estava escura, mas os sons do acampamento estavam bastante 
distantes. Esperou até tudo se acalmar. 

— Conseguimos — choramingou enquanto saía de seu esconderijo. — 
Conseguimos, Klaus! 

Voltou a correr. Seu irmão devia estar esperando por ele.  
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POESIAS 
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O ABATE     

Maria Williane da Rocha Souto 

 

uma mulher mutilada não pode casar 

há que ser inteira nascida para  

o abate 

 o evento  

como um bezerro 

que troca os primeiros passos e cresce 

no cercado até virar um filé welligton 

servido quente servido ao ponto em dia  

de festa    

 

uma mulher mutilada não pode casar 

há que ser completa 

repleta com todos os membros 

articulações 

silêncio 

então o marido poderá servir-se com generosidade 

comendo seus pés e tornozelos 

os dedos das mãos de casa e cozinha e 

não é novidade a mulher deve ganhar 

o homem 

pela boca 

barriga  

os ombros  
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os peitos  

costelas 

orelhas com pimenta     a bunda  

o céu da boca 

filé wellignton com batatas     ao murro 

   

uma mulher mutilada não pode 

casar há parte porém que não 

conhecerá a língua do marido o 

marido não sabe comer um gosto 

tão forte assombra seu paladar 

refinado filé wellington com 

batatas ao murro vinho tinto e 

seco mas isso é de pouca 

importância quando é de raça é 

pedigree é inteira já se serve a 

garantia de meter-lhe o pau todo 

dia o abate finalmente ele poderia 

lhe comer toda a cabeça fazendo 

estalar na boca sangue açúcar 

sobre a mesa os olhos mortos de 

amor que nunca souberam gritar 

o abate uma mulher mutilada não 

pode casar é preciso o prazer de 

furar sua carne macia inteira 

hidratada  é preciso o prazer de 
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roer os seus ossos e não pode 

casar mutilada não pode e não 

pode cansar mutilada não pode 

uma mulher não pode e corre 

uma mulher mutilada corre uma 

mulher mutilada não pode casar 

e grita e corre uma mulher 

mutilada morre  
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A GENÉTICA     

Mariana Soletti 
 

meu pai, 

tua pele 

herdei sem as sardas 

com as urticárias 

 

prum raíto de sol 

ela vira espelho 

não muito minha é  

se toda ela diz de ti 

 

tua história 

o que me trouxe aqui 

 

meu pai, 

teu nariz 

motivo de orgulho 

eu não o quis  

 

arranquei-lhe anestesiada 

porque a lembrança quis crer desnecessária  

e agora choro 

escondendo meu perfil 

 

mas é tu, ainda  

lá por dentro, bem no fim  

 

meu pai, 
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teu cabelo 

não tive tempo de conhecer 

"minha mulher é culpada", dizia 

 

de todo fio cair 

até eu aparecer  

tive tempo de passar a máquina  

foi tempo de alegria 

 

careca lisinha, lisinha 

(obrigada, mãezinha) 

 

meu pai, 

tua alergia 

quase me matou aos dez, aos vinte 

embora eu morrerei aos trinta 

 

de sair da escola espirrando 

ao desmaiar na academia 

as pernas em carne viva 

atchim! e viva! 

 

o que importa é estar viva 

(a tua alergia) 

 

meu pai, 

tua coordenação 

que me trouxe tantos roxos,  

arranhões 
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daquele natal de bicicleta 

do pronto-socorro às pressas  

vivo me estatelando no chão 

por causa dela, por ela [já que é na dor  

 

queria que não fosse na dor 

onde sempre nos encontramos 

 

meu pai, 

tua religião 

eu pouco entendi 

crente que não vai à missa 

 

ao transar escondendo a santa  

fui concebida no pecado 

por isso, desculpa, desta vez 

eu não fico ao teu lado  

 

no que, diga 

teus dogmas ajudaram? 

 

meu pai, tua cabeça 

nunca me apeteceu 

teu moralismo bobo, 

esse não sobreviveu 

 

mas como doía, 

como a minha 
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como lutava contra  

nostra mare alta 

 

de adiante conheci o amor  

e não há de dizer que alguém se arrependeu  

 

pai, meu sangue  

quantas vezes tentei renegar 

quando via tuas roupas 

quando ouvia o sobrenome 

 

só que pulsa, sei lá, como 

fino, guloso, aguado 

essa força estranha 

não é preciso vê-lo para me decifrar 

 

filha única, eu, sangue meu 

ninguém há de me tirar 

 

pai, teu fígado 

achei que nem existia  

passou tanto tempo escondido 

até incomodar 

 

e eu que sempre xingava teu pulmão 

pela secreção da madrugada 

pela asma depois da natação 

me vi com um novo inimigo  
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que é quem te faz urgir de dor 

e que faz barulho feito um furacão  
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ANCORADOURO     

André de Carvalho 

 

o navio apita 

no instante que precede o naufrágio 

último estertor de sua grandeza 

sua portentosa carcaça 

aporta inerte em cais de argamassa 

vestida de abandono por preguiça 

 

o caiçara cospe 

caroço de fruta da estação 

roubada de cargueiro sem dono 

tocando a neblina que cerca o miradouro 

com mãos calejadas de pertinência 

 

o rebocador flutua 

no largo que soluça ad infinitum 

deformando areia por quem pisada 

valises boiam quentes em aquática sorte 

num sopro de singeleza esfacelada 

 

um perfeito nó de marinheiro 

é buraco de esperar cabotagem 

o sol se apaga ligeiro 

do esqueleto da embarcação  
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CINEMÁTICA     

Marina Soares Nogara 

 

Como é difícil escrever poemas 

estáticos, 

prefiro cinemáticos, 

palavra escorregada em minha coluna vertebral. 

  

Energia-poema de minha musculatura, 

texto que errou o caminho da boca 

e foi parar na velocidade dos dedos, 

no contato modulado de meus pés com o chão. 

  

Como é difícil escrever poemas 

no papel, 

marcar a palavra na folha, 

deixar letra a letra a me espreitar. 

Prefiro o movimento passando no corpo 

para ser lido com o (seu) olhar. 

  

Irromper a poesia na superfície da pele,  

verso sussurrado na ondulação dos braços, 

prendendo o grito na contração abdominal, 

delineando, a cada gesto, 

o corpo no som a palavrear. 

  

Como é difícil expelir um poema, 

prefiro caber a palavra no corpo, 

mas 

tentei caber o corpo na palavra, 
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como não cabia, tirei partes de mim, 

e do poema acabado restou um eu 

mutilado.  
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CRÔNICAS 
 
 
 
 
  



   
 

30 
 

ABACAXIS     

Juarez Böes de Oliveira 
 

Sempre peço suco de abacaxi coado quando vou na Lancheria do Parque. 
Naquele domingo, não seria diferente. Fomos lá, eu e Laura, minha companheira, 
tomar café da manhã naquele belo domingo, depois de uma noite repleta de 
discussões sobre o relacionamento semiaberto que temos. Eu estava com uma 
camisa florida, preta, e uma calça de estampa xadrez. Laura estava com sua camisa 
havaiana, que comprou quando viajou para lá, e seus óculos de gatinho ― estilo 
secretária dos Caça-Fantasmas ― complementavam o look exótico que ela gosta de 
usar. Sempre que usa essa camisa, ela gosta de me cumprimentar com “Aloha!”, 
efusivamente. Não foi o caso naquela manhã. Ambos estávamos, ainda, de cabelos 
molhados do banho matutino. 

― Eu quero um café com leite e uma torrada, sem ovo. 
Ela adora ostentar seus cafés da manhã no Instagram. Todos os dias tem uma 

foto de um ovo com bacon ou coisa que o valha. Eu pedi o meu bom e velho suco 
de abacaxi coado. Naquele domingo, a lancheria estava quase vazia. Tínhamos 
churrasco, cada um de nós, na casa de seus respectivos pais, então estávamos com 
pressa.  

― Sábado que vem tem um brunch de um amigo meu. Vamos? Vai ficar todo 
mundo bem louco. 

Quando ela completava seu raciocínio, o garçom chegou com o nosso pedido. 
Assim que o suco bateu na mesa, já notei os pedaços de abacaxi dentro dele. Mas 
como pedir para alguém coar o seu suco sem parecer completamente patético? “Com 
licença, senhor, você esqueceu de coar o meu suco.” Eu não conseguiria dizer isso. 
Olhei para Laura, que estava faceiríssima com sua torrada, e me servi. O suco não 
só não estava coado, como os pedaços de abacaxi estavam enormes. Mas eu tinha 
que perseverar. Na noite passada, discutíamos sobre o fato de ela querer liberdade 
para sair com outras pessoas. Acho que toda essa questão de liberdade é uma 
conversa interessante e justa. Mas não quando é unilateral. Tentei, durante um 
tempo, sair com outras pessoas, seguindo a ideia dela, mas não gostei. Se eu posso 
ficar com ela, por que vou sair com outras? Essa era outra batalha difícil de lidar. 

Tentei mudar minha estratégia com o suco ― ao invés de tomar pequenos 
goles, pensei em virar os copos. Mas não descia: quando virei o segundo, os pedaços 
de abacaxi grudaram na minha garganta, descendo com dificuldade. Quase vomitei 
meu suco na torrada de Laura. Não conseguia engolir aquilo. Mas eu sempre tento. 
Se eu posso tomar o suco coado, por que eu tomava o com pedaços de abacaxi? 

― Posso tomar um gole do teu suco? 
Vai em frente, Laura. 
―  Tu não queria coado? 
Porra, Laura. Eu queria. Mas parece que eu aceito o que é dado para mim. 

Parece que eu tento engolir abacaxis enormes, que eu não preciso. Quase vomitei 
agora tomando essa desgraça. Queria ter vomitado na tua cara. Essa cara 
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maravilhosa, cheia de pequenos defeitos, que só deixam ela mais incrível. Queria ter 
sujado tudo isso aí que eu adoro, mas que não me desce direito. Queria ter jogado 
esses pedaços de abacaxi em todos os caras que tu alimenta, todos os dias, com os 
teus stories de café da manhã no Instagram. Queria que tu não tivesse me dado bolo 
no dia dos namorados, fazendo com que eu comesse toda a pizza que tinha pedido 
pra nós. Queria que quando tu tivesse prometido arrumar o meu armário com as 
manhas da Marie Kondo, tivesse feito isso mesmo. Queria que tu não tivesse, 
literalmente, esquecido de mim quando foi na abertura da Linha, pra qual tu tinha 
me convidado. E eu nem queria ir! Mas queria ter sido lembrado. Eu me contento 
com tão pouco. Queria que tu não te aproveitasse disso.  

―  Pois é, linda, mas eu bebo assim mesmo.  
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CAPTURADOS     

Marina Soares Nogara 

 
Entro em um restaurante movimentado do bairro Bom Fim e sento ao lado 

de uma mesa que, pelo teor dos diálogos, reúne ex-colegas de Ensino Médio. Estou 
escolhendo o que comer quando um deles pede ao garçom para tirar uma foto do 
grupo todo. Eles posam sem se levantar de suas cadeiras e, pelo ângulo do celular 
nas mãos do garçom, tenho a certeza de que participei do retrato, escondida atrás de 
meu cardápio. 

Nos dias de hoje, sempre tem alguém tirando uma foto ― até onde é proibido. 
Isso me faz pensar que todos nós já saímos no fundo de dezenas de fotografias, 
mesmo (e principalmente) sem saber. Sendo assim, temos diversos “eus” 
desconhecidos e soltos pelo mundo, em gavetas, em caixas, em álbuns, em memórias 
de celular, em computadores, em lixeiras físicas e virtuais. Olhando rapidamente a 
galeria de fotos do meu iPhone, encontro um retrato que fiz da minha avó alguns 
dias atrás, no shopping Moinhos de Vento. No fundo, há uma família completa: 
mãe, pai, filha adolescente, filho criança. A mãe está de costas, inclinada na direção 
do filho emburrado, que leva uma bronca. O pai está concentrado em comer um 
sorvete, e a filha olha para o lado com cara de minha família está me envergonhando. Sei 
lá, talvez a situação real não tivesse nada a ver com isso, mas agora eles são a família 
da minha foto e só o que me resta é formular histórias.  

Meu álbum de fotos da infância é repleto de desconhecidos ― andando de 
escorregador atrás do balanço em que sorrio; correndo ao meu lado na chegada da 
Corrida pela Vida; nos outros vagões do minhocão do antigo zapt-zum da Redenção. 
Por mais que não saiba quem são e onde habitam, tenho essas pessoas pela 
eternidade. Fico pensando quem podem ser as pessoas que me têm. Tenho certeza 
de que, ao caminhar na praia, já passei por trás de bebês fotografados por seus pais 
no primeiro banho de mar, e de mulheres posando com os cabelos ao vento de 
Tramandaí. Isso que há lugares ainda mais perigosos que a praia, como monumentos, 
pontos turísticos, parques nos quais esteja acontecendo alguma passeata. Nesses 
casos, só falta uma placa com aviso de: cuidado, você está sendo fotografado. Um descuido 
e, minutos, horas, dias, anos depois, alguém pode estar observando seu eu 
coadjuvante pego no flagra coçando a bunda, mastigando de boca aberta, deixando 
aparecer o cofrinho enquanto abaixava para pegar alguma coisa. Você já pensou 
nisso? Talvez agora não ande mais tranquilo pela rua. É uma síndrome. Se olharmos 
para os lados, sempre vai ter alguém tirando uma fotografia, uma selfie, e você ali no 
fundo, apenas vivendo sua vida e jamais imaginando que foi capturado. Capturado 
mesmo, porque agora esse eu da foto já não pertence a você, mas ao dono da foto, 
que pode imaginar o que bem quiser da sua pessoa, como eu fiz com a família do 
shopping. E, no fim das contas, isso é bom, pois enquanto você está com a bunda 
na cadeira lendo esse texto, esse seu outro eu está viajando por aí, metido em lugares 
e histórias que você nem imagina, transitando pelos afetos de outras pessoas. Quem 
sabe algum dia você não o acabe encontrando no fundo de uma fotografia do 



   
 

33 
 

Instagram, do jornal, de um livro de história. A gente nunca sabe o que uma foto 
pode se tornar no futuro. Veja o exemplo do pessoal no fundo de uma das 
fotografias mais famosas do mundo, o beijo da Times Square. Tudo bem que o casal 
não tinha a noção de que ficaria famoso, mas aquela penca de gente caminhando 
atrás deles sequer sabia que estava sendo fotografada, e hoje estão aí, imortalizados.  

Uma lição de que não se deve ter medo de aparecer no fundo das fotos. Pelo 
contrário: deixe-se fotografar, e torça para que o dono da foto não pague uns reais a 
mais para alguém te dar um sumiço com um desses programas de edição, estilo 
Photoshop. A melhor forma de garantir a sobrevivência do seu eu coadjuvante é 
deixar-se flagrar fazendo uma dessas coisas que são tão humanas a ponto de 
cismarmos em esconder, afinal são elas que têm a maior chance de suscitar alguma 
emoção: seja o compadecimento, a graça ou a identificação. 

Por isso, quando vejo que, a pedido de um jovem atrasado que se juntou aos 
outros na mesa, o garçom vai tirar uma segunda fotografia, largo o cardápio no 
mesmo instante e enfio o dedo bem fundo no nariz.  
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MACOÑA     

André de Carvalho 

 
Eu sei, não existe turismo canábico no Uruguai. Assim mesmo, fui para lá 

com convicção e seda no bolso, sabendo que não seria nem o primeiro nem o último 
brasileiro a ter ilusões desse tipo. Nas ruas de Montevidéu, lancei olhares furtivos 
em direção a cada beco, procurando alguém com um blusão encardido do Peñarol 
ou do Nacional e cara de doidão, mas Montevidéu não é nem Amsterdã, nem Brasil. 
Não encontrei mais que growshops e lojas de souvenires com produtos pega-turistas. 
Comprei um alfajor Marley, embalado num plástico com um adesivo redondo cheio 
de folhinhas de cannabis. Por ingenuidade, comi com expectativas de que desse 
barato.  

A noite de sexta foi fria como as outras. Eu e minha companheira escolhemos 
roupas pesadas para aproveitar o clima agradável de muy fiel y reconquistadora ciudad. 
Fomos a um restaurante chamado La Pulperia. De início, não simpatizei com o lugar, 
que apesar de bem recomendado, era pequeno e tinha uma fila demorada para 
conseguir mesa. Ficamos num canto de balcão apertado, embora com uma visão 
privilegiada da parrillera. O primeiro ojo de bife provocou uma mudança em meu 
estado de espírito. Num instante, os mais variados cortes saltavam sedutores à minha 
frente, selados na grelha com o feitiço do braseiro que nos defumava, manejados por 
habilidosos assadores. Breve, desapareciam em garfadas decididas. Não contente 
com um, insisti no ojo de bife, desta vez mal asado, o que descobri significar quase 
cru, mas quente e suculento. A procedência da carne falava por si.  

Duas garrafas de vinho depois, falamos com todos os funcionários do 
estabelecimento e saímos de madrugada. No caminho de volta para o hotel, 
conversamos sobre os dias na capital, as boas comidas, os ótimos tannats da região, 
a música no ônibus, o espírito rocanrol dos uruguaios, a melhor bloody mary de nossas 
vidas, museus, monumentos, cassino. E a vida podia ser sempre assim, bacana, tudo 
isso era muito bagana. Quero dizer... 

― Vou conseguir esse negócio ― eu disse, detendo-nos na recepção. 
― Como assim? ― ela perguntou. ― Aonde você vai?  
― Vou dar uma volta. Quer ir? ― perguntei-lhe, piscando o olho. Temia que 

tentasse me dissuadir do intento. 
― Estou cansada ― disse. Demonstrando alguma preocupação, mas 

resignada, concluiu: ― Não demora. Se cuida. 
Segui em direção à rambla, República del Perú, com alguns pesos no bolso. 

O minuano que cortava o Rio da Prata era de paralisar a face e tinha a habilidade de 
penetrar a roupa. Embora parecesse difícil fumar qualquer coisa com aquela 
ventania, inalava sempre que via uma aglomeração de jovens, tentando detectar o 
cheiro familiar de maconha queimada. Percebia nuvens fugidias saindo de suas 
bocas, mas nem toda serração é marofa. Faltava qualquer comprovação visual. Me 
sentia como um detetive de filme noir, com minha japona cheia de bolsos, vigiando 
a juventude. Um mero bastonete incandescente no escuro não significava nada. Me 
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aproximava do letreiro da cidade, limite que havia estipulado para a jornada. 
Decepcionado, e prestes a desistir, avistei um anjo latino sentado, enrolando algo 
com as mãos. Crendo que se tratasse do que buscava, perguntei se podia fumar um 
pouco.  

― Claro, claro ― disse ele, mostrando-se cortês. ― Siéntate. 
― No hay macoña aqui para los brasileños ― eu disse, num portunhol tosco. 
― ¿Como no? ― disse ele, retirando um camarão do bolso. ― Toma, un regalo. 
Meus olhos brilharam. Aquilo excedia o melhor dos cenários que poderia ter 

vislumbrado. Pensava em como lhe agradecer, quando surgiram quatro outros 
rapazes bicudos com litrões de Patrícia nas mãos. 

― ¿Qué pasa? ― perguntou o mais largo deles. 
― Este es un amigo brasileño que va a fumar con nosotros ― disse assim ou algo 

parecido, dando tapinhas gentis em minhas costas. Sorri, e com isso, desarmei suas 
carrancas. Apertamos as mãos, nos apresentamos e o baseado foi aceso. Eu parecia 
o único a estar preocupado com uma abordagem se uma viatura passasse pela via. 
Isso deve ter um por cento de chance de acontecer no Uruguai. 

Na minha vez de dar umas tragadas, tossi, tossi muito, como se fumasse pela 
primeira vez. O negócio era forte. Eles me ofereceram a cerveja, que bebiam direto 
no gargalo. 

― Vocês não usam copos plásticos aqui? 
Não compreenderam. Quando me fiz entender, aquele que primeiro 

desconfiou de minha presença desatou numa gargalhada. Disse que esses vasos são 
coisas de festa de criança. Eram rapazes durões, que se abrigavam do inverno com 
jaquetas de couro e bebiam cerveja no bico sem medo de pegar sapinho. 

Eu portava no bolso o que queria e nada me impedia de ir, mas era uma noite 
boa de estar na rua. Encarnei o repórter da High Times e tentei não me preocupar. 
Na segunda rodada, dei mais uns pegas e tomei mais uns goles com os rapazes. Na 
terceira volta, recusei. 

― Estoy muy loco ― eu disse. Acho que todos riram. 
Após passarmos por vários assuntos em cinco ou dez minutos, o aqui e agora 

desvaneceu. Falei que tinha que ir. La excelentisima, como diziam por lá, me aguardava 
no hotel. Sabendo que não veria aqueles uruguaios nunca mais, me despedi deles 
com um abraço apertado. Acho que ficaram um pouco surpresos com a 
calorosidade, mas senti que a admiração foi mútua. Em outras circunstâncias, 
poderiam se tornar desses parceiros de uma noite, quem sabe amigos. 

Na volta, apalpei o camarão no bolso algumas vezes, para me certificar de que 
estava lá. Sem a lembrança de antes ter ido tão longe, as esquinas de Montevidéu 
pareciam todas iguais. Olhei para trás e vi o letreiro distante, pequeno. Tive a 
sensação de já ter passado o cruzamento onde devia ter dobrado. Me perdi em outro 
país! Perdido, chapado e meio bêbado. O coração batia apressado. Sem celular, não 
fazia ideia de quanto tempo estava fora. Ideias paranoides passavam pela cabeça, 
mas o desespero não durou tanto. Quando finalmente dei com a praça que ficava a 
uma quadra do hotel, respirei aliviado. 



   
 

36 
 

Atravessei o saguão do hotel e saudei o recepcionista da noite, que tinha 
sempre um semblante emburrado. Ao me perceber, deu um sorriso de cumplicidade.  

― Dale. 
No espelho do elevador, vi minhas escleras cor de sangue. Bati na porta do 

quarto e minha companheira abriu. Era bom estar de volta. 
― Demorei muito? 
― Não muito ― ela disse. Não parecia preocupada. Tomava refrigerante de 

pomelo e assistia tevê. ― E aí, conseguiu? 
Olhei para o relógio. Havia passado menos de uma hora. Decidi fazer um 

suspense. 
― Você não vai acreditar. Foi surreal. 
― Para de me deixar ansiosa! Conta logo! 
― Fiz uns amigos.  
― Como assim? Me conta! 
― Me deram isso. Vamos abrir aquela cerveja de 14%? 
― Sim. 
Enquanto bebíamos aquele coice enlatado, oriundo não de Montevidéu, mas 

de Amsterdã ― cerveja esta que nunca encontramos no Brasil ― contei para ela 
detalhadamente o que havia acontecido. Examinamos o camarão. Não tinha muito 
cheiro e parecia bastante seco. Caballo dado…  

Final de semana, o frio deu uma trégua em Montevidéu. Testamos o regalito 
na rua e foi surpresa. Passamos meia hora viajando nos produtos das prateleiras de 
um supermercado. Lembrei da Glória Maria na Jamaica. Pensei nos amigos 
uruguaios e os agradeci, mentalmente, outra vez. Pensei com alegria na revelação 
dessa coletividade latina, que sempre acreditei que existisse. O pancho do centro de 
Montevidéu até pareceu mais saboroso que o do Viaduto da Borges. Para todos os 
efeitos, ainda somos os mestres na glutonice da larica.  
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ESTÁTICA E MUTÁVEL     

Luiza Prates 

 
Acendo a luz do banheiro enquanto solto aquela pequena mão. A iluminação 

é fraca, então acendo a lâmpada do espelho também. Sua mão, arteira, pega o maior 
e mais exuberante frasco de sabonete líquido, o que tem glitter dourado e lacinho. 
Ele se destaca de todos os outros vidros. 

Ela coloca uma quantia absurda em palmas tão pequenas, para, em seguida, 
esfregar uma mão na outra. A espuma se forma em excesso. Ponho uma mecha do 
meu cabelo escuro atrás da orelha, pego um pedaço de papel higiênico e tiro os 
borrões da minha maquiagem. Seu reflexo encara o meu. Olhos castanhos, sapecas. 

O sorriso sapeca, sem mostrar os dentes, ressurge. 
Abro a torneira e pego o sabonete, também líquido, mais simples que 

encontro. Esfrego e tiro na mesma hora. A água escorre sem o menor controle. Sua 
mão briga pelo espaço contra as minhas mãos longas enquanto ela ri. Vejo pequenos 
respingos caindo para fora da pia escura. 

Isso me dá ideias.  
Fecho a torneira e salpico as gotas das pontas dos meus dedos contra seu 

rosto. Os cabelos acabam levemente molhados. Vejo sua cabeça balançar tão rápido 
que me pergunto se não deu um torcicolo ali. 

Ela para de rir e me encara, agora séria. 
“Tu é ou não é adulta?”, as mãos arrumando o cabelo castanho claro. 
No alto dos meus vinte e um anos, respondi a única coisa que me veio em 

mente: 
“Não sei. Só sei que cresci o suficiente pra alcançar essa toalha atrás de ti.”  
Estendo a mão e puxo a toalha verde mousse-de-limão pendurada no box. 

Ela me olha e sorri.  
Aquele sorriso desdentado e irregular. 
Passa a mão na franja, quase igual a minha, e me dá um abraço antes de 

sairmos. Era como se o segredo da minha nova crise existencial tivesse começado e 
terminado ali. Porque, afinal, não era uma coisa e nem outra. 

Ela não estava interessada em saber no que minha idade implicava; 
responsabilidades e obrigações. Nada disso. 

Eram apenas números, no fim das contas. Números que separavam as 
crianças dos adultos, e me faziam parar em algum lugar no meio do caminho, 
perdida. 


