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A  despeito  das  críticas  que  se  possa  fazer  a  eles  –  e  são  inúmeras, 
algumas até  justificadas  –,  os  concursos  literários têm um papel  importante. 
Haverá quem diga que são injustos, que na maior parte das vezes premiam uma 
convenção velha,  ou que privilegiam certa noção do bom fazer  literário que 
nada tem de artística. Podemos aceitar essas e outras ressalvas – nós, escritores 
e escritoras –, e até fazer coro a elas,  mas jamais,  com raríssimas exceções, 
renunciaremos a um reconhecimento do tipo. Vencer um concurso importante 
traz  projeção  ao  trabalho  e  à  carreira,  leva  o  livro  à  crítica  e  à  academia, 
possibilita  traduções e adaptações para o cinema ou o teatro. A depender da 
premiação, um concurso traz alguma liberdade financeira que permite ao autor 
ou autora dedicar mais tempo à escrita – um privilégio raro no Brasil. 

As iniciativas pequenas, como é o caso da terceira edição do Concurso 
Rasuras,  não têm esse poder. Podem, contudo, acelerar uma carreira literária 
que se inicia. Para os finalistas do concurso, aqui reunidos, esta coletânea é, sem 
dúvida,  currículo.  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, mesmo em uma sociedade que, em 2019, parece 
em franca decadência civilizatória.  

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 bastante 
pragmática sobre os mecanismos que cercam os prêmios literários. Com mais de 
100 inscrições, esta edição, como as anteriores, é também um sucesso.

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 
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do país, mas que, pelo êxito que obteve até aqui, certamente influenciará outras 
universidades para que sigam o mesmo caminho.

Cristiano Baldi
Escritor e professor   
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INCOMPLETUDE
Gabriel Borges

Ao puxar  o  freio  de  mão,  você  percebe  que  estava  dirigindo.  Não se 
lembra de como chegou ali, mas sabe que está estacionado em frente ao que 
deve ser o lugar. A casa. Você puxa o retrovisor um pouco para a esquerda e 
encara-se  nele.  Vê  no  reflexo  um  homem  triste,  de  beleza  precocemente 
arruinada, com três sulcos cavados na testa.  Perto de suas têmporas, há uma 
infestação de cabelos secos e grisalhos. Nada bom. E mesmo assim, você sai do 
carro, dá três passos sobre a calçada e estende o braço para tocar a campainha. E 
toca. Toca a campainha como quem aciona o pino de uma granada.

Ela aparece à porta.  Uma velhinha comum.  O estereótipo de velhinha 
comum, você pensa.

A  Boa tarde. A senhora Evangelina Palocetti se encontra?

A  Sim, sou eu mesma.

A  Muito prazer, desculpe-me pelo incômodo, mas preciso lhe dizer uma 
coisa:                                                             eu sou seu neto. 

Evangelina  lhe  encara,  pisca  os  olhos  levemente  e  abre  a  porta.  Das 
centenas de reações que você esperara, nenhuma era como aquela. Mas você irá 
aceitá-la, por acreditar que sua inexperiência no assunto pode estar lhe traindo. 
A mulher  caminha  à  frente,  sem olhar  para  trás.  Vocês  passam por  aquele 
jardim interno úmido, que tem uma grande árvore no meio, a mesma dos seus 
sonhos. Era real, então. Você não sabe o nome da árvore, mas lembra-se das 
borboletas  que  voavam ao  seu  redor.  Ao  chegar  bem perto  dos  galhos,  no 
entanto, percebe o movimento asqueroso de muitas lagartas brancas, que abrem 
um rombo no tronco apodrecido, de um lado até o outro. Você observa com 
asco.

A  Não é época de borboletas ainda? 

A  Essas aí não desenvolvem. Volta e meia uma entra no casulo e nunca 
mais sai. 

Evangelina abre uma segunda porta para você. Mais uma vez, ela segue 
sem olhar  para  trás.  O novo cômodo é  uma cozinha  da  qual  você  não tem 
lembranças. Será nova? Você nota alguns retratos na parede. Em todos eles, vê 
diferentes versões de você. Você criança, você adolescente, você adulto. Mas 
não é você. Você sabe que não pode ser você. Faz trinta anos desde a última vez 
que você esteve na casa. 

A mulher vai até a pia e pega uma faca. Puxa para perto de si uma tábua 
de madeira e põe-se a cortar tomates. Corta com força. Fica ofegante. 
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  Elas sufocam na própria seda. São doentes.
Você sente raiva.  Sem saber onde pôr as  mãos,  onde sentar  ou o que 

dizer, fica de pé, mordendo os lábios. Ela está de costas, cortando tomates. Não 
vê você. Ou talvez veja, pelo reflexo da faca. Você sorri. Sente o cheiro de um 
refogado. E silêncio. É isso ter uma avó?

A  Ele já vem. O teu pai.
Você se  sobressalta  com a palavra.  Taquicardia.  Estaria  Igor Palocetti 

sentindo  o  que  você  sente  agora?  Estaria  ele  prevendo o  suspiro  tenso  que 
precede a queda? A energia potencial gravitacional do casulo que em segundos 
cairá do galho e se espatifará no chão? Ele está preso pelo último fio,  você 
pensa. E se espatifará no chão logo. 

A  Onde ele está?

A  Não sei. Mas logo ele chega.
E você se pergunta por que a velha não telefona para ele. Ou melhor, por 

que ele não vem logo? Ele deveria saber. Deveria sentir. Mas se acalme. Você 
só não sabe como agir. Você só não tem experiência. 

Uma luz atinge seus olhos. Você sente náuseas. Procura a fonte e vê o 
reflexo da faca. Na lâmina espelhada, o olho esquerdo de Evangelina, muito 
aberto. Aberto de um jeito inumano. E lhe cega. Mas você caminha em direção 
à  pia,  em direção à  Evangelina.  A passos  lentos,  se  aproxima.  Ela,  parada, 
silenciosa,  observando  você  pelo  reflexo  da  faca,  sem  piscar,  e  você  se 
aproxima. 

Será  que ela  sabe  seu  nome?  Bem,  pare.  Pare  de pensar.  Você pensa 
demais. Mas como poderia ser diferente? Você é o centro do universo. O centro 
do seu universo. Como poderia ser  de outra forma? Fale alguma coisa.  Fale 
alguma coisa logo. Ou apenas a abrace.

E você a abraça pelas costas. Agarra o corpo velho e duro da avó com 
todas as forças. 

A  Por quê?
Você pergunta, apertando mais o abraço. 

A  Por quê?
Já não enxerga mais o olho dela refletido na lâmina. 

A  Por quê?
Ela segura a faca com muita força. Treme. Os dedos tornam-se brancos. 

As veias saltam. A velha pele parece que vai arrebentar.

A  Estão no banheiro… na terceira gaveta do armário... 
Ela diz apenas isso, com dificuldade. Você desfaz o abraço lentamente e 

fica parado ali, por alguns segundos. Então sorri, extasiado.
Finalmente.
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No banheiro, abre a terceira gaveta. E estão ali mesmo. Pequenininhas, 
azuladas…  Com  um  cheiro  estranho,  umedecidas,  mas  estão  ali  as  suas 
roupinhas. O macacão, as meias, o chapeuzinho com um moinho de vento no 
topo. 

Você sempre soube que eram reais.  
           Enquanto veste as suas roupas, você se olha no espelho. 

No espelho, você derrete.                                Seus olhos giram.
Você derrete de forma fria.            E gira.                 Gira.             
Derrete como uma vela fria.
Perde altura. Ganha cabelo. Perde as rugas. Ganha um novo sorriso.
Gira e derrete mais um pouco. 
As roupas lhe servem tão bem agora. Você já não alcança mais o espelho 

para enxergar a si mesmo.
E gira.                
Abre a porta do banheiro.
Evangelina está ali. Evangelina olha para você.

Evangelina sorri.

E diz:

A  Seu pai ainda vai demorar um pouco, meu netinho querido.

FARDO 
Elena Savi Frainer 
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Eles  apontam o  dedo  como  se  fossem armas.  Que  fossem armas.  Eu 
saberia me proteger. O faria com muito gosto, aliás. Como sempre fiz. Como 
sempre  me  mandaram.  E sempre  obedeci.  Obedeci  fielmente.  Cegamente.  E 
mesmo  assim,  eles  apontam o dedo.  O dedo,  porque não têm armas.  Dêem 
armas, então. Por favor, dêem-lhe armas. Estou certo de que assim acreditariam 
em mim. Que eu me protegi. Foi tudo por legítima defesa. Legítima defesa do 
sistema. Legítima defesa da farda. Essa farda que sempre protegi. Essa farda 
que virou um fardo. E por carregar esse fardo, agora todos apontam o dedo para 
mim.

Eles  são  inimigos.  Eles  querem  nosso  sangue  no  chão.  Eles  querem 
nossas veias vazias. Assim é que é bom pensar. Assim é que é certo pensar. 
Assim é que nos ensinam a pensar. Lembro do dia em que me assustei com um 
vulto no galpão do Jardim Felicidade. Você tem medo de fantasma, soldado? O 
vulto passou de novo. Era a sombra de uma pomba. É com os vivos que a gente  
se preocupa aqui, soldado. A nossa assombração tem coração pulsante, e anda 
armada. Foi isso que aprendi. Assim que a ficha caiu, invejei aquela pomba, que 
voava para longe daquele terror.

Ele voltava de um dia de trabalho, era pai de família. Nunca me falaram 
que eles tinham família. Só falaram que queriam matar a nossa. Culpado. Sim, 
eu sou culpado. Mas não é culpa minha. Olho para o meu capitão. Aquela cara 
fria,  sem  expressão,  não  me  olhava.  Capitão,  olhe  para  mim.  Diga  bom 
trabalho, sargento novamente. Como você fez antes. Diga, na frente de todos, 
que fiz um bom trabalho. Repita os meus feitos em voz alta. A honra que eu 
trouxe  para  esse  fardo.  Não  fique  calado.  Quem  cala,  consente,  sargento.  
Capitão,  então,  o  senhor  consente?  Consente  com todos os dedos apontados 
para mim? Para a farda? Para o fardo? Assim que a ficha caiu mais uma vez, 
invejei mais ainda aquela pomba, que já estava tão longe do nosso terror.  Nós 
queremos consentimento, então mantemos todos calados, sargento.

CAROÇO DE ABACATE
Maria Williane da Rocha Souto

O  edifício  não  era  tão  grande,  mas  parecia  bem  maior  com  a 
desocupação. Do lado de fora, encarando a praça do relógio, dava pra ver os 
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vidros quebrados de uns basculantes, sempre à margem direita de quem posasse 
pra foto no topo das horas. As paredes carregavam vestígios de cor, mas, não 
fosse o cinturão de azulejos amarelos ou o jardim sem flores saltando pra fora 
dos  muros  na  entrada,  seria  como  olhar  uma  fotografia  em preto  e  branco. 
Mesmo acima, no céu, parecia sempre nublado.

– Tu quer abacate? Tem um pé cheinho lá atrás, tudo se perdendo de tão 
maduro.

Por dentro era frio, como o inverno. As paredes geladas, ainda sujas com 
manchas  escuras  e  beijos  aleatórios,  carimbados  em batom vermelho,  eram 
largas e pesadas. Nos olhos, mais do que na balança, há coisas que pesam além 
do que são.

– Tá tão calmo. Aqui nunca foi calmo.

Itamar me dizia.  E eu sabia que ele mal  podia sustentar  o peso desse 
silêncio.  Calmaria  é  coisa  branda com ânsia  de  leveza,  mas  ali  era  só  uma 
punhalada.  Nenhum  grito,  nenhum ranger  de  dentes,  nenhum  riso  também. 
Antes  tivesse.
 

– Eu jogava dominó bem aqui quando era menino,  brincava com eles 
enquanto esperava minha mãe sair da secretaria. 

Não havia de ser  o melhor lugar do mundo, podia assustar  fácil.  Pelo 
menos é o que eu acho. Mas lugares são como pessoas. 

Ali era teto, comida, banho, abraço também, a melhor referência de lar 
que  eles  tinham. Aí  veio a  economia,  o  governo,  o  governo,  a  economia,  o 
lucro: tudo muito baixo – o Itamar me dizia, às vezes sem falar tanto. 

Precisamos fechar as portas, sentenciaram. A prefeitura paga uma mixaria 
e são poucos os internos particulares. Isso não é pra caridade.

– Uns voltaram pra família, outro bocado tá na rua mesmo, ninguém sabe 
muito  bem...  nos  jornais  falam em leitos  especiais,  reintegração,  residências 
terapêuticas, mas é tudo mentira.  Às vezes eles vêm por aqui, tentam entrar. 
Tiveram de colocar alarme pra ver se não voltam mais. Mas voltam, eles sempre 
voltam. Era a casa deles, né? Imagina só, da noite pra o dia você sai pra ver a 
praça e então não tem mais pra onde: não tem mais comida, cama, abrigo... Isso 
sim é loucura. 

Não dá pra viver com essa margem de erro.
No quintal, as folhas secas somando espaços vazios, incontáveis folhas 

secas inundando tudo. Já dava pra cobrir os calcanhares com tanta lembrança.
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– Maluco não é isso que dizem pra gente. É só alguém com jeito diferente 
de enxergar as coisas, alguém que às vezes não aguenta e destrambelha. Eles 
têm outras verdades, sabe? É por isso que são condenados. Parece que ninguém 
tá pronto pra entender e também ninguém quer.

Ainda tinha um painel de fotos no setor administrativo, podia ser desleixo 
ou saudade. Tinha também uma caixa de som quebrada em cima da mesa, no 
pátio coberto, e tinha um altar vazio nesse mesmo pátio. Parece que a santa não 
coube.
 

– Esse rapaz contava pra gente que ele era o Dom Pedro II... Agora me 
diga, quem sou eu pra discordar disso? Quem somos nós? Ao menos ele se 
reconhecia.

Outro dia encontraram um homem nu andando na contramão pela Dom 
José. As pessoas riram, fizeram chacota, chamaram a polícia, ergueram nariz e 
indicador,  protestando  aquela  falta  de  vergonha  em  plena  luz  do  dia.
 Teve também a senhora descabelada, ameaçando quem circulava ali pela 
praça. Ela segurava um estilhaço de metal apertado entre os dedos, um taquinho 
de lâmina. Acho que ela tinha medo, um pânico doloroso cravado nos olhos.
 E na saída da Casas Ferreira, eu vi um homem imenso sentado num canto 
da rua. Usava um vestido florido que mal lhe cabia no peito e parecia conversar 
com alguém. Gargalhava, contava meio causo, fazia que sim, depois fazia que 
não. Todo mundo olhava com os celulares a postos. 

–  Pela  câmera  –  Itamar  comentou.  –  sempre  acho  que  tem  alguém 
passando no corredor dos dormitórios. Mas é só impressão, eu sei. O costume 
engana a mente da gente.

Agora só funcionava a secretaria, com a mãe do Itamar, pelo tempo que 
fosse preciso colocar em ordem os carimbos e as assinaturas dos servidores. 
Coube a ela toda a burocracia da exoneração. Depois disso, acabou. Só mais um 
prédio vazio ocupando espaço na cidade, um fantasma de concreto fazendo o 
vento assobiar entre janelas.

– Tu vai querer abacate?

Dizer adeus é um oco.
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Farinha de sorgo
Lucas Raupp Soares

Não tinha farinha em casa. E meu marido queria fazer um bolo. Mas não 
qualquer bolo. Tinha que ser um bolo de farinha de sorgo. Eu até falei pra ele:

– Que porra é sorgo?
Mas não tinha jeito, ele queria porque queria aquele tal de sorgo. Tudo 

por  causa  do  nutricionista,  todo  cheio  de  frescuras  fit  e  essas  merdas  que 
estragam o gosto das coisas. E eu não consigo resistir quando ele me pede as 
coisas me chamando de lindo, de amor, e tudo mais.
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Então fui até o supermercado que tem perto da nossa casa tentar achar a 
farinha  de  sorgo.  Quando  cheguei  lá,  quis  perguntar  pra  mocinha  que  tava 
guardando umas coisas na prateleira. Ela deu um sorriso e disse:

– Olá, moço. Como posso te ajudar?
Para não estragar o bem-estar da menina, sorri também e perguntei:
– Olá, por acaso vocês têm farinha de sorgo?
O sorriso dela amarelou, óbvio. Pobre coitada, nunca tinha ouvido falar 

em porra de sorgo na vida. Mas eu não podia culpar ela, também não sabia o 
que era. Respondeu:

– O corredor das farinhas é o dezesseis, moço. Bem na frente das geleias.
Pelo menos o corredor das farinhas ela sabia onde era. 
Fui até lá e devia ter uns vinte tipos nas prateleiras. Que merda. Também 

tinha  uma  senhora  com  um  moleque  esperneando  naqueles  carrinhos  de 
supermercado  que  têm  uma  cadeirinha.  Comecei  a  procurar  o  sorgo.  Era 
demorado porque eu não fazia ideia de como era a aparência daquilo, então 
tinha que ficar olhando as letrinhas dos pacotes. Enquanto isso, a mulher largou 
o filho mordendo um pote de ketchup fechado e começou a falar no celular:

– Ai amiga, nem sabe o que eu descobri. Sabe aquela minha vizinha, que 
tá  sempre  de cara  fechada  com o marido?  Aquela  mais  escurinha.  Tem um 
amante! Aham! Já passei várias vezes por ela pra levar o Henriquinho na creche 
enquanto  ela  falava  baixinho com outro vizinho.  Só podem ser  amantes  né, 
vamo combinar! Bem que eu vi esses dias que a maioria dos casos de traição 
acontecem em casais assim.

Farinha  de  trigo,  farinha  de  amêndoa,  farinha  de  milho,  farinha  de 
tapioca. A vizinha da senhora podia foder o sem vergonha dez vezes que eu 
ainda não ia ter achado a bosta do sorgo. Será que se eu levasse um pacote de 
farinha de milho ia ter problema? Dá pra fazer bolo com farinha de milho? E a 
mulher já tava falando de outra pessoa:

– Ai, então o filho da Rosana fuma maconha? Tem cara mesmo, eu já 
imaginava uma coisa dessas. Fica o tempo todo no quarto, não joga uma bola, 
briga com ela o tempo todo. Daí quando eles param pra conversar ele só fala 
coisa  de  esquerdista  radical,  de  direitos  humanos,  de  dívida  histórica.  Com 
certeza isso tudo vem daquele colégio que ela meteu ele. Mensalidade barata só 
podia dar nesses professorezinhos doutrinadores. E quer saber? Aposto que ele 
compra droga na escola mesmo!

Eu gostaria de estar fumando um naquela hora, ao invés de ficar lendo 
aqueles rótulos de farinha de grão-de-bico e chia e linhaça.  Ia estar  de boa, 
sentado na janela  da minha  casa,  ouvindo uma música.  Sem precisar  comer 
merda de bolo fitness.  E quando batesse a larica era só catar um sorvete no 
congelador e comer no pote mesmo. Aí a mulher mudou o tom de voz, parecia 
que tava falando de algum segredo:

– Fala amiga, pode falar. É claro que eu não vou espalhar por aí nada do 
que tu contar, né! (...) Meu deus! O filho da Michelle é veado? Pera aí, me diz 
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direitinho o que te falaram! – Ela olhou muito rápido pro próprio filho e saiu do 
corredor  falando:  –  Uhum,  Nossa!  Ele  vai  tomar  uma  surra  quando  o  pai 
descobrir...

Nesse ponto eu já tava no fim do corredor, onde o carrinho ficou parado 
durante a conversa inteira. Eu tinha que me esticar pra conseguir ler os últimos 
tipos de farinha por cima das compras da mulher, que ainda não tinha voltado. 
Aí eu notei que tava praticamente encarando o Henriquinho, e que ele começou 
a  tentar  falar  alguma  coisa.  Devia  ser  a  primeira  palavra  da  vida  daquela 
criança, e só eu ia ouvir. Olhei o menino bem nos olhos e esperei até que algo 
compreensível saísse daquela boquinha desdentada:

– Veado.
Suspirei, peguei a farinha que tava no carrinho deles e fui embora.

O grito
Bibiane Ferreira Borges

O primeiro velório em que havia ido fora o da mãe. Ele tinha apenas sete 
anos, e a irmã, três. Mas, o que mais lhe marcara naquele dia fora o grito da 
irmã. Ela não chorou, apenas tapou os ouvidos, ao ver a mãe morta na cama, e 
soltou  um  grito:  um  som  tão  horrível  que  ele  poderia  imaginar  saindo  de 
qualquer criatura horrenda, mas não da irmã, não de um bebê. Ele entendeu que, 
naquele momento, ela compreendera o real significado da morte.

Eles foram criados pelos avós e tiveram uma infância feliz e amorosa. Só 
que, quando sua irmã tinha quatorze anos, ela adoeceu. A menina ficou fraca, e 
seus dias resumiam-se a permanecer na cama. A avó não saía de seu lado, e as 
duas permaneciam em silêncio, de mãos dadas. A garota sempre com um sorriso 
gentil a oferecer, e a avó chorando por saber que, em breve, perderia outra parte 
de seu coração. Após seis meses de uma febre pavorosa e incessável, a doença 
foi embora e levou a garota com ela.
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Durante o velório, a avó permanecera calma, ao lado do leito de morte, 
enquanto todos os outros choravam. O que o fez pensar que o desespero dela 
tinha acabado e que todas as lágrimas já haviam sido derramadas. Mas, durante 
a noite, quando o avô saiu e a avó ficou sozinha no quarto, ele foi ver como ela 
estava... Até o fim de sua vida ele se perguntaria por que não batera na porta 
naquela noite.

A avó  estava  nua,  de  joelhos,  no  chão,  e  chorava  baixinho  para  que 
ninguém a ouvisse. Ele pensou em sair e simplesmente deixar a avó daquele 
jeito... mas não conseguiu. Continuou paralisado na porta olhando aquela cena 
de tamanho sofrimento  e  delicadeza.  Ele nunca havia  visto  a avó de cabelo 
solto. Eram cabelos volumosos e negros, com alguns fios brancos: ele não fazia 
ideia do quanto eram longos.

Naquele  momento,  ele decidiu ir  embora.  Não poderia  permanecer  ali 
depois do que havia visto. No fim de tarde do dia seguinte, despediu-se e partiu, 
mesmo sem ter para onde ir. A ponte da cidade estava movimentada, mas não 
havia vida: somente seres de rostos vazios e tristes. Ninguém olhava o pôr do 
sol tingindo o céu de laranja. Ninguém olhava nos olhos dos outros. Estavam 
perdidamente submersos na própria ansiedade. Homens e mulheres formando 
apenas um enxame de dor, calados, e ainda assim, zumbindo. Todos com medo 
de ficar na rua à noite, sem perceber que levavam a noite para a casa, dentro 
deles.

Então ele foi para um quarto de hotel com uma prostituta e beijaram-se na 
janela, com o luar refletido em seus rostos. Ele também não sabia que aquilo era 
o máximo que conseguiria do amor: mulheres caras, paixões baratas e uma dose 
de embriaguez.  E que na manhã seguinte ia perceber que estava ainda mais 
pobre e mais sozinho. Mais cansado da vida, e mais ácido com os outros. Sem 
saber que tudo que lhe restara era ir para a praia em busca de respostas e não 
encontrar nenhuma. Sem saber que esquecer a morte não lhe traria mais vida.

Na  praia,  as  pessoas  eram  um  pouco  mais  humanas:  sorriam  e 
lembravam-se de olhar  o horizonte. Colocavam o pé na areia e tornavam-se 
aquilo que jamais seriam de sapatos. Lá, seus zumbidos eram abafados por seus 
suspiros e pelo barulho das ondas. E toda essa leveza não trazia nada a mais que 
a pura melancolia. Já estava ficando tarde, o sol ia se pôr, o mar traria o vento 
frio e começaria a apagar a existência de todos os que pisaram em sua areia, e 
isso, ele não seria capaz de suportar.

Quando voltou para o hotel, um velho senhor cruzou seu caminho nos 
corredores de entrada.  Talvez tenha sido atraído pela melodia  do piano,  que 
alguma alma inquieta tocava... Aquele senhor, que não tinha os olhos, e mesmo 
assim o encarava, lembrando-o de que ele era tudo o que não queria ser. Foi 
então  que  ele  deu  as  costas  e  correu.  Correu  como  os  jovens  da  sua  idade 
faziam, mas ele nunca. Correu para sentir-se vivo, ao mesmo tempo em que 
tentava fugir  de sua vida.  E ao correr,  deixou algumas lágrimas caídas pelo 
chão.
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Ao chegar  à  ponte,  finalmente  parou.  Olhou para  o  rio,  olhou para  a 
paisagem  pintada  com  fortes  pinceladas  de  tintas  coloridas  à  sua  frente,  e 
percebeu  que  a  ponte  estava  quase  vazia.  Ela  era  sua  para  expressar  o  que 
sempre precisou: então aquilo saiu de súbito de dentro de si, como se alguém 
tivesse arrancado...

Um grito.
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IMUNDÍCIE. Substantivo feminino 

Laís Bittencourt Auler

Na minha cabeça:

Toda mulher nasce suja

de sangue

Ensopada em uma placenta

e suja

de sangue

Uma mulher é suja 

por natureza

Uma mulher sangra

expele uma criança
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é lixo hospitalar

Uma mulher suja

Uma mulher está suja 

do coco do seu bebê

e usa suas mãos

para acalmar uma criança limpa

Essa mãe fica suja com o leite que vazou pelo peito

e amamenta em público o seu filho

ao lado de uma lata de lixo

para se proteger dos olhos que a condenam

Uma mulher sangra pela primeira vez

e não sabe por que 

Nem de onde vem aquele líquido vermelho

que a persegue pela vida

O mesmo líquido que ela vê nos filmes

e geralmente é mostrado junto com a morte

Uma mulher sangra

e se não sangrar na primeira vez

pode ter um casamento anulado

Uma menina violentada

tem sangue escorrendo pelo útero

e pelos olhos

E o casamento anulado

Uma mulher
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está suja de sangue

com o abdômen aberto

em cima de uma maca cirúrgica

Uma mulher está suja de iodo, com os órgãos expostos.

E depois,

esta mulher

está linda e esbelta em um evento social qualquer

com um lindo vestido de voal branco

que ela suja com um molho de tomate

de um prato servido belo como uma obra de arte

Uma mulher que estava suja em uma maca cirúrgica 

agora está suja em uma festa

 com uma mancha vermelha na virilha.

Uma mulher

está no trabalho, com o seu uniforme branco

E eis que vaza a sua intimidade

expondo a sua não fecundidade, 

Uma bandeira do Japão se forma

no meio das suas pernas

uma cartografia que só ela vê, só ela sente e percebe

Mas ela é uma mulher suja em um ambiente limpo

e um círculo vermelho a torna suja e descartável

como a pilha de copos usados apenas para alguns goles de água

na sala de espera 

sujos de batom vermelho das putas

que chegaram sangrando no hospital

após um duro dia de trabalho

E um espancamento brutal
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Uma mulher 

pegou uma DST 

após uma noite sem prazer 

com um cara de rostinho bonito e um papo legal

mas podre por dentro

Uma mulher está sozinha comprando um remédio

Parindo um feto prematuro

Sujando o vaso sanitário branco

com o sangue de uma vida que não vai vingar

Uma mulher sangra 

de um câncer que ela gerou de tanto ocultar a si mesma

Uma célula cancerígena se instaurou em seu ventre 

E agora mata aos poucos a possibilidade de vida daquele ser

Uma mulher suja

mas é a sua própria função limpar

Uma mulher está designada a passar a vida limpando

esfregando o chão com produtos químicos

E tóxicos

Até perder o couro dos dedos

E sangrar

Uma mulher sangra

Como uma vaca velha pendurada no abatedouro

depois de ter o seu útero explorado até o esgotamento

ao parir mais cabeças de gado para o rebanho

Uma vaca velha vendida como carne barata
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que depois sangra em uma bandeja de isopor

E vai para o fogo temperada

e escorre o sangue com a lâmina que atravessa a sua textura

E entra na boca de uma

uma mulher que suja as panelas

para fazer comida

para barrigas famintas

Sendo duas delas 

que ela mesma pariu

Em meio ao seu próprio sangue

Nas notícias:

Uma mulher suja com fezes a tecla número sete da urna eletrônica

Uma mulher suja urna com sangue de absorvente, danifica o aparelho e grita 

“Lula Livre”. A mulher é detida e ela não é mais livre

Uma mulher é encontrada morta na calçada e suja de vômito

Uma mulher é encontrada pela PM com hematomas, roupas rasgadas e suja de 

sangue em ST

Um famoso de A Fazenda fala para uma mulher “Você é suja como mulher e 

como pessoa”

Uma mulher suja Obama e senador esquece o discurso

Uma mulher invade casa de um homem que a encontra suja no banheiro

Uma mulher pergunta em um fórum virtual se quando uma mulher goza suja 

muito, pois ela não quer manchar o lençol

Uma mulher se suja com a ereção de um homem em uma linha de ônibus lotada

Uma mulher usa calcinha suja para atacar policial e escapar da prisão

Uma mulher famosa posta em sua rede social uma foto com calcinha suja de 

sangue de menstruação
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Uma mulher esfaqueia o marido e foi presa enquanto lavava garagem suja de 

sangue

Uma mulher é sufocada pelo namorado, desmaia e acorda babando, tonta e toda 

suja de fezes

Uma mulher, ministra, tem um vídeo viralizado, no qual está chorando e com as 

mãos sujas de sangue

Uma mulher coordena pesquisa que mostra que a bolsa de uma mulher é mais 

suja que banheiro

Uma mulher é encontrada suja de vômito e fezes, e seu filho é autuado por maus 

tratos

Uma mulher é vista suja de sangue e diz para desconhecidos que ela matou o 

namorado

Uma mulher pagou motel com notas sujas de sangue após matar ex servidor do 

governo

Uma mulher posta uma foto de uma saia suja de sêmen após sofrer abuso sexual 

dentro de ônibus

Uma mulher precisa lavar a roupa suja

Uma mulher suja muito a sua calcinha

Uma mulher baleada na cabeça escreve com seu próprio sangue o nome do seu 

marido-agressor na maca do hospital

Uma mulher cobre o seu corpo com sangue menstrual para promover aceitação 

e amor

Uma mulher adepta da medicina alternativa quase morre ao injetar suco no seu 

próprio sangue

Uma mulher divulga vídeo espancando e bebendo o sangue da amante do 

marido

Uma mulher desaparece e casa é encontrada revirada e com rastros do sangue 

dela

Uma mulher precisa de doação de sangue
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Uma mulher pergunta em um fórum da internet se é possível ver os produtos do 

aborto, como placenta, embrião e sangue, e a melhor forma descartá-los

Uma mulher que vivia em abrigo de pastor diz a reportagem que ele batia nas 

mulheres e só sossegava quando via sangue nelas

Uma mulher tinha o sangue tão tóxico que tiveram que fugir do hospital

Uma mulher chora sangue e fenômeno está prestes a ser resolvido

Uma mulher é obrigada a beber sangue do marido durante assalto em sítio

Uma mulher sua sangue.

No mundo:

Uma mulher

é uma

Imundície.

Definição

Eleonora Coragem

Sábia e tola.
Na entrega sou rasa.
Entre mantras e dores.
Minha alegria me cala. 
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Penso muito, sinto pouco.
Não manifesto amores.
Tenho em mim os aromas,
As lembranças, os sabores.

Fêmea ou casta,
Não defino atores.
Sei que existo, sou plena.
E o instante atordoa.

A mim bastam as palavras,
Me traduzem a alma,
Hipnotizam a mente.
E o corpo, meu fogo.

Definições e estigmas,
Eu permito ao instante.
O que guardo em mim mesma,
São alguns dissabores.

Canto

Guilherme Pedro Nogaro

Na pequena cidade ou na capital

tem um pardal que canta.

Mal sabe o pássaro

que no agudo da sua melodia

faz chorar um homem
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destroçado pela falta.

Se eu pudesse romper as distâncias

e unir

não só no peito mas no espaço 

as cidades seriam uma. 

O abraço do meu pai e o centro da capital

antigos, vazios,

resistentes.

A buzina e a voz com que minha mãe me chama

em puro sotaque 

de interior.

Mas não basta.  

Garimpo na capital

a nostalgia periférica

que não encontro

na cidade pequena

onde tudo é 

central.

ORAÇÃO DA MANHÃ

João Kowacs 

Acordar de madrugada

               e para o nada

                       dizer sim

estátua de ouro estátua de prata estátua de bronze

                              de obsidiana de rubi e de marfim
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sim à caricatura grosseira

   às manhãs de fazer feira

 às memórias enterradas

feridas incuráveis

 mil deboches sem sentido

   ao que parece imóvel

                       e movimento

                     ao aperto no peito

                       aos alentos escuros 

                                      da terra

                               sim

        ao que for vida

           à toda verdade percebida

              à perfeição escondida das 

                                               coisas 

                                              todas

                           embalagens plásticas

                                     canções de carnaval

                                       piadas sem graça

                                        gestos obscenos

                                      os altares humanos                          

                                sim
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EU QUERIA FALAR SOBRE O BURACO NEGRO
Maria Williane da Rocha Souto

David Foster Wallace é muito bom em encarar a plenitude do tédio. Eu nunca li 
David  Foster  Wallace.  Para  mim  ele  é  o  calhamaço  de  Graça  infinita, 
diagramado  em branco  e  laranja,  numa  edição  caprichada  que  eu  vi  ontem 
mesmo  na  estante  do  Joca.  Se  a  plenitude  do  tédio  está  ali,  David  Foster 
Wallace devia ser um aficionado. Outro dia teve conversa com o Julián Fuks 
falando sobre o marasmo dos dias de um de seus personagens e o contrário que 
ocorre nos dias de hoje. É uma história urgente, ele disse. Desde a queda das 
torres, é uma história urgente, tudo acontecendo diante dos nossos olhos, rápido 
demais para ser fisgado pela literatura, importante demais para não ser. Isso ele 
não disse bem assim, mas o que é a memória se não paráfrase das horas? Fala 
que  eu  te  escuto.  Somos  corpos  ficcionais  até  a  morte,  a  realidade  é  um 
estrondo. Escuto a Notre Dame chiando lento desde as duas da tarde, são duas 
da  tarde  e  temos  imagens  ao  vivo  do  incêndio  que  está  tomando  conta  da 
Catedral de Notre Dame, na França, a Sandra Annenberg falou, interrompendo a 
sessão da tarde – que horas ela volta? Eu tava cozinhando. Cai o pináculo e com 
ele um pedaço da minha paz. Minha dor é nada pra França, pro mundo. Mas 
quero chorar. Coisas que contrariam a expectativa: uma dama que vai servir no 
Palácio Imperial por vontade própria e cai em melancolia,  aborrecendo-se de 
tudo. Sei Shônagon tratava de temas universais enquanto deitava seu coração no 
travesseiro, todas as noites. Não dá tempo! Tem conversa sobre o Maiakóvski 
na PUCRS daqui a pouquinho. Tem conversa sobre o Maiakóvski e você mal 
sabe sobre ele. Mas é russo, tem um nome forte, deve ser bom, o cartaz era 
bonito, bem bauhaus, e o melhor é que tem a Fernanda, que você nunca viu, 
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mas leu. Vamos arejar o cânone. Até o Cânone precisa de um pouco de ar, ainda 
que seja  essa  brisa  indecisa  de Porto Alegre.  Eu me  convenço.  A Fernanda 
Bastos  tá  lá,  tão  linda.  Eu  penso  na  beleza  dos  versos  que  li  da  Fernanda 
naquele livro circular, dessa cor, penso que são mais bonitos do que uns versos 
do Maia(kóvski) e fico feliz. Acho que o Maia também ficaria. Será que a Notre 
Dame ainda tá queimando? Só o fogo purifica!, brincava com um amigo quando 
não gostava de algo. Jargãozinho baixo, hein? Não brinco mais. Queria saber do 
David Foster Wallace se é isso a plenitude do tédio, tão instaurada no mundo 
que começa a arruinar. Por um desequilíbrio do fogo, Luiza não podia ler as 
notícias de guerra, conversar na rua, ver os comentários nos artigos políticos. 
Como Luiza, eu também já não aguento mais. Quando vi a fumaça das chamas 
lembrei  do  museu  nacional,  lembrei  do  horror  das  torres  gêmeas  rompendo 
aquele marasmo pós-guerra do final do século XX. A guerra não acaba nunca. 
A história  sempre  foi  a  história  das  guerras  e  dos  caudilhos,  e  a  guerra  se 
tornou, como costumamos dizer, a medida do horror. Acho que o David Foster 
Wallace  não  saberia  lidar  com  a  distopia  ao  avesso.  São  tempos  niilistas, 
viciados no caos.
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Coisa de criança
Lucas Raupp Soares

Andar por cima de uma mureta, pular um lance inteiro de escada. Esses 
dias, percebi que sou a única pessoa que já vi pular por cima das escadas do 
ônibus direto para  o  chão.  Faço essas  coisas todas desde  pequeno e sempre 
achei – ainda acho – que são criancices. 

Todo  dia  eu  passo  por  grupos  de  bancários  no  caminho  para  casa. 
Nenhum deixa de lado o terno ou aquela postura que diz “eu sou um adulto e 
tenho responsabilidades”. Mas cantar vantagem das responsabilidades não quer 
dizer que alguém é adulto, e de forma alguma esses títulos me impõem respeito 
imediato.  Não  significam  nem  que  essas  pessoas  sabem  lidar  com  as 
responsabilidades de que tanto falam. Elas podem ser as maiores irresponsáveis 
da história e,  por  ficar  cantando vantagens inexistentes,  ainda achar que são 
melhores que as crianças, tão sinceras pulando as rachaduras das calçadas. 

Também  dizem  que  é  criancice  ficar  nervoso  com  coisas  pequenas, 
chorar  quando algo dá errado,  comer  porcarias.  Só que  ninguém me avisou 
quando  foi  que  os  ditos  adultos  pararam  de  fazer  todas  essas  coisas  e 
começaram  a  viver  uma  vida  sem  segredos,  arrependimentos  ou  lágrimas. 
Nunca vi uma criança gritar com atendentes no telefone porque a internet está 
lenta ou beber montes de cerveja no churrasco de família. Uma criança irritada 
vai simplesmente jogar um brinquedo longe, bater o controle do videogame, 
chorar  com a  cara  enfiada  no  travesseiro.  Me parece,  então,  que  ser  adulto 
também implica em transformar os seus problemas em problemas dos outros.

É necessário dizer: se tudo o que os grandes falam que é coisa de criança 
for verdade, então não há um único adulto no mundo. Pois não há aquele que 
não seja irresponsável e ainda por cima diga “isso é coisa de gente grande”. 
Nesse  caso,  só posso  entender  que as  coisas  que eles  falam nem sempre  se 
igualam ao que fazem. Na realidade, adultos gastam dinheiro com brinquedos, 
sujam e quebram as coisas e têm preguiça de lavar a louça. 



2

Sendo assim, eu, que refugo à hipocrisia adulta e aceito ainda ser criança, 
digo: só é criança também a pessoa que ainda anda por cima das muretas, pula 
lances  de  escada,  escorrega  pelos  corrimões.  Com  esses  eu  divido  meus 
brinquedos e chocolates.

Amanhã eu faço
Marcelo Augusto Coelho Carvalho

Corre um boato pelo mundo de que o brasileiro deixa tudo para a última 
hora. Uma pesquisa diz que 97% dos brasileiros adiam seus compromissos e 
tarefas até o último momento possível. 

Boato, mero boato.
Porque eu não deixo tudo para a última hora; deixo algumas coisas para a 

última  hora.  Existe  uma  pré-seleção  diária  na  minha  mente,  quase  que 
automática, que elenca prioridades e tarefas plausíveis de esquecimento. Não 
creio que seja minha culpa se minha mente  considera mais  imprescindível  a 
procrastinação, seriados e filmes, comer e dormir, do que escrever aquele texto 
importante.  E,  afinal,  a  prioridade  não  interfere  na  qualidade,  não?  Filas 
prioritárias não adiantam de nada, assentos prioritários não adiantam de nada; 
prioridade não adianta de nada se não há a vontade de fazer.  Então,  eu não 
deixo tudo para a última hora, apenas espero a vontade de fazer nascer dentro de 
mim.

Maior  exemplo:  tempos  atrás,  um  amigo  meu  tinha  um  trabalho  da 
faculdade para fazer. Tinha um semestre inteiro para elaborar e criar tudo. Mais 
ou menos quatro meses. Quatro meses são iguais a 16 semanas. 16 semanas são 
iguais a 112 dias. Desse tempo, em 105 dias ele ignorou a existência do trabalho 
(não o julgue, lembre-se de que tem de esperar a vontade nascer para fazer) e 
usou  os  últimos  sete  dias  para  fazê-lo.  Conseguiu?  Conseguiu.  Ficou 
desesperado achando que não daria tempo? Ficou. O trabalho ficou bom? Não 
vem ao caso.

O ponto é: algumas coisas não podem ser feitas hoje. Olhe para os nossos 
políticos e me diga o que eles têm feito? Eu sei, mas não os julgue; lembre-se de 
que tem de esperar a vontade nascer para fazer. Quando essa vontade nascer, 
tudo vai  melhorar  no  nosso  país,  até  a  vontade  das  pessoas.  Até  lá,  vamos 
esperar.

Agora  que  falei  de  política,  eu  também  queria  falar  sobre  religião, 
futebol,  conservadorismo,  aborto  e  drogas,  mas  polêmica  cansa,  então… 
amanhã eu faço.
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Nasce o amor
Letícia Eichstaedt Mayer

 Nasce o amor. Na fila da lotérica, por exemplo, numa tarde do primeiro 
dia útil do mês, depois da viagem no trem lotado; nasce no bife mal passado; de 
repente, o olhar atravessado que repara o jeito que um arruma o calçado e que o 
outro coloca o cabelo para o lado; na doçura da brisa que anuncia a chuva que 
está por vir; e nasce o amor na ânsia do toque de seres famintos, uma busca por 
saída em um labirinto; o amor nasce do contraste cinza do céu com o roxo da 
flor  do  ipê,  no  início  da  primavera;  nessa  fotografia  rebuscada;  captura  da 
realidade como é, tão crua quanto surreal; nasce na arte, na perfeição da técnica, 
da estética: no detalhe; e nasce o amor na mistura dos povos, na união para o 
bem comum, quando todos acham que já não há mais esperança ou saída para a 
paz; para entendê-lo, basta, ao menos, um pequeno trato com a fé; nasce o amor 
no  cruzamento  da  perimetral;  em uma  lembrança  do  perfume  cutucando  as 
narinas, perfume velho em corpo novo; o amor também nasce do olhar do filho 
para a mãe, enquanto mama em seu peito; aflito, quer vir pra fora em sua eterna 
expansão; nasce o amor na sala de casa em uma quinta-feira, véspera de uma 
sexta de feriado; avança no dia extra do fim de semana desejado; nasce no gesto 
de carinho que sobrevive parte nas mãos e parte na mente: paradoxo de ser um e 
outro, material e etéreo, numa dança completa; quando nasce, na ânsia de durar 
eternamente,  em  uma  fração  de  segundo  se  esconde;  impossível  agarrá-lo; 
impossível mantê-lo; apenas sua luz revela parte da realidade; nasce o amor, 
ainda, com o som quase mudo do gozo em uníssono, ponte de duas almas que 
transbordam em conjunto;  grandes  massas  de  amores  recém criados  correm 
pelos campos buscando crescer, envergando personalidades incríveis; nasce no 
espresso com raspas de limão tomado inteiro e quando a xícara retorna ao pires, 
depois de uma troca de olhares mudos;  no silêncio de um entendimento que 
dispensa quaisquer palavras; nasce o amor aqui e ali, mais pra cá ou em outro 
lugar; de um modo ou de outro, todo mundo o vê, mas ninguém sabe onde foi; 
escapa, fixando-se; possui taxonomia própria a biologia do amor; expresso em 
infinitas  espécies,  múltiplos  gêneros,  insuficientes  famílias,  entre  classes  e 
ordens, permanece imutável sua origem: vem de apenas um reino; nasce o amor, 
jamais é nascido; morre o amor, jamais pode ser morto; recomeça em todos os 
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lugares  e  a  qualquer  minuto;  em  sua  nobreza  independente,  o  amor 
simplesmente é; o amor tem vida própria. 


