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Editorial
Passou Carnaval, Páscoa, e nós estamos de volta com mais
uma edição. É um orgulho trazer nessa edição a celebração
do amor, considerando que estamos falando do Dia das Mães
e do Dia dos Namorados.
Mais uma vez, demos o nosso melhor para trazer uma
ótima revista para vocês e, apesar dos obstáculos que se encontram pelo caminho, conseguimos cumprir com o prazo.
Estamos sempre aprendendo com os nossos erros e acreditamos que esta edição esteja ainda melhor que as anteriores.
Esperamos que o nosso trabalho esteja a altura do prometido
e que os autores que preenchem as páginas dessa revista,
tanto nesta quanto em edições passadas e futuras, recebam
todo o crédito que lhes é devido pelo trabalho maravilhoso
que temos o privilégio de ler em primeira mão.
Agradecemos o carinho e o apoio que temos recebido de
todos!

Mayara Barros
Editora-chefe
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A primeira das 8 mentiras

que já me contaram sobre o amor

Emanuelle Lima

keepcalmanu@hotmail.com
www.misssorrisos.com

“Blogueira no
Miss Sorrisos,
é uma leitora
assídua desde
muito pequena.
Tanto na
leitura quanto
na escrita, se
interessa pro
vários gêneros
literários, afim
de estar sempre
aprendendo e
desenvolvendo
a arte de contar
histórias, que
espera que no
futuro possa
sua profissão.
Viciada em
séries, livros
de fantasia e
música, vez ou
outra, se arrisca
com alguns
rabiscos que
posta no blog,
assim como
resenhas.

“O amor vem com o tempo”
Eu sou um bebê de carnaval.
Péssima abordagem para se falar de amor? É verdade. Mas
é exatamente disso que quero tratar com vocês: das verdades.
Porque andam dizendo muitas mentiras por aí. Alguém tinha que levantar as mãos e dizer: “Bem, não é bem assim”.
E quem sou eu afinal para falar o que é verdade e o que é
mentira nessa vida? Eu não sei de tudo, aliás, não sei nem metade, mas dessa minha vida ainda curtinha, pelos menos oito
mentiras aprendi, engoli, e cuspi para fora, e sobre essas, meu
caro leitor ou qualquer um que se interesse, eu posso lhes dar
alguma garantia.
Pois bem, onde estávamos mesmo?
Ah sim, carnaval.
O ano é 1998. Ou seja, pelas contas, considerando que estamos em 2015, hoje tenho 17 anos — me perdoe por ditar o
óbvio, considere apenas que nunca fui uma menina de cálculos.
O lugar é Salvador, trio elétrico. E nem ouse torcer o nariz, goste
você sim ou não da comemoração; é dos meus pais que eu estou falando. Os detalhes não posso descrever com total nitidez:
sou da geração do “camarote” e pouco conheço dos tais carnavais maravilhosos que a geração dos anos 80 e 90 comenta. Mas
suponho que havia uma alegria mais genuína em pular na rua,
independente de braços dados com quem, apenas seguindo o
som da música.
A música daquele carnaval era da banda afro-brasileira
Timbalada, recheada de batuques, e o refrão vinha assim: “Eu
quero uma latinha transbordando você, eu quero uma latinha
‘pra’ botar o que beber”. Não é exatamente o tipo de canção de
ninar perfeita para uma criança. Então só fui conhecer a história
completa aos meus 11 anos: gritando o citado refrão, os dois se
esbarraram e se renderam aos seus impulsos mais básicos. Afinal, era feriado. Afinal, era carnaval. Afinal, estavam bêbados e
7
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alegres. O que podia dar errado?
Duas semanas depois, vieram os enjoos. Minha avó já desconfiava: a filha dela não atrasava. Nunca atrasou. E agora, saía uma
vez no carnaval com a perdida da Lucinha, aquela menina irresponsável dos vizinhos (que hoje chamo de tia Lúcia, mas a maioria das
pessoas a chamam de Dra. Lúcia Oliveira, renomada neurocirurgiã
da Bahia) e voltava assim, esquisita, carrancuda, toda murcha?
Nem parecia a Michelle de sempre.
Mais uma semana e o médico da família confirmou: grávida
sim, gravidíssima.
“Logo agora, Michelle? Logo agora que você entrou na faculdade!”, gritava minha avó, desconsolada. Minha mãe estava cursando na época Medicina, numa faculdade particular. Não era bem
escolha dela, mas só uma aceitação; seus pais ficavam contentes
que ela fizesse, ela ficava satisfeita em deixá-los contentes. Meu
avô, que antes segurava sua raiva e descontentamento nos braços
da poltrona do consultório médico, esperou até chegar em casa
para explodir e conseguiu ser ainda mais escandaloso que minha
avó: “E o patife que fez isso, cadê? Vai ter que vir e tomar responsabilidade, vai ter que vir e mostrar a cara!”. Um discurso um pouco
errôneo — nenhum deles me teve sozinha, afinal —, mas com os
ânimos à flor da pele, dá para perdoar.
E não sei como, meu avô trabalhou um milagre: não sei se foi
através do hotel que meu pai se hospedou, dos bares que frequentou com os amigos, dos moradores das vizinhanças que ouviram-no gritar “Eu quero uma latinha!”, enquanto cambaleava pela Barra de braços em volta dos ombros dos amigos tão bêbados quanto
ele naquela noite, mas de alguma forma, descobriu quem ele era.
Nome, sobrenome, telefone e endereço: Ferdinando da Cunha, natural da cidade de Belo Horizonte e filho de Anabélia e Francisco,
já não tinha mais para onde fugir. Seria pai. E estaria ciente desse
fato seis dias depois que a minha mãe, durante uma ligação ríspida
interestadual, em que mais ouviu do que falou (como poderia, com
um senhor gritando ao telefone?), enquanto sentia suas pernas
tremerem e sua mente ser engolida por uma estranha sensação
de impotência. “Diga algo”, ouviu sua consciência gritar ao longe.
Podia não ter dito. Podia ter desligado o telefone naquele mesmo
momento, mudar o número e endereço e fingir que nada disso havia acontecido.
Mas não fez isto. Respondeu, para a surpresa do meu avô,
ainda que gaguejando, em tom calmo: “Irei p-para aí logo que pumai/jun 2015
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der. Me passe o endereço de vocês, p-por favor.”.
Mais três semanas e estava feito um novo casal no cenário brasileiro. Quer dizer, pelo menos exteriormente, porque
quando sentaram-se lado a lado, na espera para do resultado
do exame de paternidade — meu avô fez questão que fizessem,
e pagou, para assegurar que não haveria “futuras inseguranças”
— na respiração contida do meu pai, segurando os braços da
cadeira em que se sentava, e quando minha mãe, olhando para
o chão ofegante e cutucando a cutila das unhas com os dentes,
pareciam ser exatamente o que eram: dois estranhos.
Minha avó comenta até hoje comigo embaraçoso foi o
reencontro dos dois. Antes eram apenas eles, meu avô e minha
avó, sentados de frente para sua televisão num domingo, meu
avô reclamando como o apresentador Faustão, de O Domingão
do Faustão, não parava de interromper seus entrevistados – a
entrevista era deles, ora essa! – quando a portaria ligou. Era um
apartamento comum da Graça, sem todos os lazeres que as mobiliárias anunciam hoje em dia, mas em compensação grande o
suficiente para se esticar as pernas, segura o bastante para se
dormir com os dois olhos bem fechados a noite, e próxima o tanto para se conhecer o nome de todos seus vizinhos e o apelido
do seu porteiro:
— Pode mandar subir, Chico! —pediu minha avó, amavelmente.
Assim feito, dois minutos depois meu pai se encontrava
prostrado na porta do apartamento. Destrambelhado e enrubescido, não sabia bem o que dizer, então abriu a boca, como alguém faz quando pretende dizer algo, mas nunca disse; foi logo
interrompido ainda na porta pela minha avó, que pediu docemente que entrasse. Solto no ar ficou um “Ora, ora, olha quem
apareceu”, saindo da voz grossa do meu avô, balançando a mão
direita do meu pai num aperto de mão de mão que, segundo
minha avó, era só uma forma dele de “mostrar que ainda mandava”. Em outras palavras, tentar balancear seu temor irracional
de “perder” a filha única para a proteção de outro homem e seu
desejo de provocar um temor maior ainda no jovem à sua frente,
como se fosse uma confirmação interna de sua masculinidade.
Poucos minutos constrangedores depois, e um som de
uma fechadura se abrindo ouviu-se da sala vindo lá da área de
serviço, passos leves e um cantarolar ritmado.
— Michelle? — gritou minha avó em direção a cozinha.
9
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— É, mainha, não é nenhum ladrão não — e uma risada em
sequência. Os presentes entreolharam-se. — Já almoçaram? Eu
estou morrendo de fome.
– Não acredito que você ficou até essa hora sem almoçar!
Faz mau para você e para a saúde do... – se calou, lembrando-se
da outra nova presença na sala.
– Mãe, você é maravilhosa, mas eu acho que a única pessoa
que pode opinar sobre o meu bebê sou... – dizia ela enquanto
entrava distraidamente na sala, olhando para a TV. Demorou alguns segundos para que, com um pigarreio indiscreto do meu
avô, ela notasse o jovem sentando na parede perpendicular à
parede entre a sala e a cozinha, de modo que, pela direção que
ela estava vindo, ela não teria o visto até se aproximar o suficiente.
E como duas figuras poderiam ser mais adversas?
Fernando da Cunha usava uma camisa branca fechada até
a gola com listras cinzentas finíssimas, uma calça até o calcanhar
do mesmo cinza, o cabelo penteado para o lado de forma bem
irregular e sapatos sociais gastos. Apoiava as duas mãos na perna esquerda, dobrada com um dos pés em cima do joelho. Uma
posição que simulava tranquilidade, mas a verdade, ressaltada
pelo suor na sua nuca e os olhos amedrontados, é que não sabia
bem o que estava fazendo. Sua coluna ora curvava-se, ora endireitava-se, resultado de sua insegurança sendo externada para
qualquer um ver, que o álcool fez bem seu trabalho em ocultar
no carnaval.
Michelle Pedroza, ainda que estivesse com a boca semiaberta pela surpresa do visitante, mostrava uma postura bem
adversa: com os ombros caídos e relaxados, sandálias nos pés,
tendo uma canga enrolando seu corpo despojadamente vestido
com um biquíni tomara-que-caia e um short jeans curto. Seu cabelo, tão castanho quanto o meu, estava preso em uma amarração confusa, sem muita atenção e várias mechas caiam pelo canto do rosto, algumas encostando nas suas bochechas vermelhas
queimadas de sol. As mãos encontravam-se na cintura, comprovando a mulher que ela era: impetuosamente expressiva. Uma
daquelas pessoas que não tem vergonha de subir numa mesa, e
criar na mesma hora um discurso emocionado e cheio de clichês
– como bem ela fez no meu aniversário de 15 anos.
Atônitos, aqueles dois era meu pai e minha mãe: se encontrando pela segunda vez, com constrangimento pairando no ar,
mai/jun 2015
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gritando, sufocante, mas mantendo-se externamente calados,
até que minha avó se levantasse e falasse: “Alguém quer sobremesa?”.
E eu acho que por algum tempo o esquema de vida deles
não foi um dos piores. Claro que minha mãe teve que, com a
evolução da gravidez, deixar de participar de algumas aulas do
seu curso de Medicina, até que pouco a pouco, a ideia de voltar
para os próximos semestres se tornava longínqua – e surpreendentemente, para ela mesma, não a afetou tanto assim. Meu
pai, que em Belo Horizonte era administrador numa rede de supermercados local, conseguiu um emprego semelhante aqui em
Salvador, com um salário apenas um pouco abaixo do anterior.
Todos os dias ele saía bem cedo, trabalhava duro e oferecia o
melhor de si, mesmo atrapalhado pela timidez que o continha, e
de noite voltava, encontrava minha mãe assistindo TV. Iam dormir juntos, sem muitas palavras ditas, e pela manhã, a rotina se
reiniciava.
É estranho de se pensar que dois desconhecidos tornem-se
um casal, assim, de uma hora para a outra, em pleno século XXI,
somente porque encontravam-se entre eles o vínculo de uma
criança. Relacionamentos à distância já existiam e funcionavam
bem há muito tempo antes. Meus avôs e avós – de ambas partes
– eram bem tradicionais, esbravejariam se uma união sólida não
fosse selada, mas nem isso era desculpa. O que tornou aquele
acordo silencioso tão sugestível era que ambos, e essa é uma
das poucas características que tinham em comum, apreciavam
uma certa comodidade. Como passarinhos que são empurrados
para fora do ninho materno e logo aconchegam-se em outro, o
mais próximo e palpável possível, sem ainda considerar outras
milhares de possibilidades que um voo livre poderia oferecer.
Dois jovens sem muitas expectativas sobre a vida. Mas elas
vieram, ah sim, elas vieram.
Minha mãe, como eu, é uma eterna romântica. E logo da
sua comodidade em seus dias silenciosos, no apartamento comprado com a ajuda dos meus avôs, reapareceu seu furor, seu desejo por mais e mais emoção. Meu pai não era lá dessas coisas;
dava a ela presentes como chocolates e ursinhos, sugestões dos
colegas de trabalho. Acho que ela soube tolerar esses costumes,
isto é, enquanto a atração baseada em aparências e não em falas, supria essa necessidade. Eles não se entendiam.
Foi numa sexta à tarde, de janeiro de 2002 que ouvi a con11
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versa entre minha tia e minha mãe, sem intenção inicial – eu só
queria pedir que fizessem meu leite achocolatado (mas com
curiosidade o suficiente para ouvir por detrás da porta):
– Não aguento mais, Lucinha – minha mãe soluçava.
– Mi, mas toda vez que te digo para se separar você diz a
mesma coisa: “Vai acabar com Ana” – dizia minha tia Lúcia, num
tom compreensivo. – Amiga, isso de conexão, entendimento,
isso tudo é papo furado; o amor vem o tempo mesmo.
E esta foi a primeira das oito mentiras que já me contaram
sobre o amor. Não diretamente para mim, nesse caso, mas uma
informação ouvida é informação absorvida, conta.
Mas algo era certo: naquela idade eu não tinha maturidade
o suficiente para saber o que era o tal “amor” à que se referiam,
mas sabia bem o que não era.
Com os meus pais, não era e nunca foi.
Hoje em dia eu posso dizer que eles se amam, mas não da
forma de que lhes era inicialmente esperado; se amam como
amigos, companheiros num só empreendimento, o de me criar
da melhor maneira possível.
Minha mãe se casou novamente com um homem , que chamo de “tio Téo”, calvo e um tanto barrigudo. Não vou mentir
e dizer que a relação deles é perfeita; ainda assim, mesmo nas
brigas mais furiosas que já tiveram, dava para se ver o brilho nos
olhos deles, a confirmação de que mesmo zangados, haveria
sempre um verdadeiro desejo de reconciliação.
Quanto ao meu pai, tímido como era, não saía com muitas
mulheres, porém encontrou em sua nova configuração solitária
um modo de se aproximar novamente de dois amores por quais
eles tinham pouquíssimo tempo. O primeiro, em seu espelho. O
segundo, nas tardes que passávamos juntos, jogando videogame ou assistindo filmes de fantasia e sci-fi. E no seu sorriso quando discutíamos, seja sobre Senhor dos Anéis ou Homem-Aranha,
que eu sabia que ele realmente se sentia amado.

mai/jun 2015
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Assunção
Elicio Nascimento

elicio.nascimento@hotmail.com

À sombra dos pecados que não cometeu. A mulher de fé se
contorcia numa luta embriagada de místico e peito; contrição ora
abalada pelos pensamentos suicidas, mas sempre reaprumados
após uma oração rasgada. Imersa em clamores e imprecações,
Maria sabia que, a qualquer vapor de ponto, uma notícia poderia
bater-lhe à porta. Pior é o fato de ela ter perdido a noção, se boa
ou ruim. Novas remessas iam sobraçadas, as diárias das faxinas;
caso contrário, certeza é a viuvez precoce. Apenas trinta anos,
mas Maria parecia carregar bem mais. A pele sulcada por tantas
intervenções nervosas, má comida e labuta recheada.
No morro, a cada semana uma reintegração diferente; José
confiava-se nos mesmos créditos, já que a mulher mantinha a assídua tarefa de acrescentar-lhe vida. A cambada armada até se
apiedava por dentro; mesmo eles a respeitavam, “mulher como
essa são poucas na vida!”... Mas José amava mesmo é o cachimbo; dois anos de casado e uma experiência, enfiou-se na “Disneylândia” brasileira, um coquetel de farrapos tão vultoso que
a gestão prefere mascarar. Pancada não adianta; tratamento só
pros poucos que se submetem; resulta fuzilar? Melhor pensar
nas eleições.
Os fios dos postes bruxuleavam-se ao rumor dos poucos
pés; a via já conhecia Maria pelo arrasto das sandálias calejadas,
as vestes repetidas e o olhar aceso, em regra esperançoso. Ela
nunca saía sem a sua bíblia surrada e os folhetos convidativos;
toda vez uma palavra nova que apontava a mesma direção ao
céu. O médico não é para os sãos, mas para os doentes; não
se põe vinhos novos em odres velhos; necessário é nascer de
novo. O rosto pálido e magro, a pele enfastiada de mundo; Maria lembrava a figura da mãe de Deus; uma nobreza humilde, venerável pela presença quase pura; em cada frase carregava um
doce quente para toda alma amarga e fria; uma nova Ode aos
destinos afundados.
Aquelas noites foram-lhe outorgadas pela necessidade do
descumprimento de uma sentença marginal, contudo efetiva,
caso Maria não remetesse as suas somas ao chefão da grande
13
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boca. José consumiu uma pedraria incontável; da ida ao trabalho
para a Terra do Crack; Maria ofegou muito para reunir as granas,
também o fez nas subidas íngremes que, apesar do costume,
apresentavam-se a cada vez mais cortantes; provavelmente por
causa da escassez dos armários; José consumiu-lhe até o que
não tinha. O aspecto enfermo não consumiu dela as oportunidades; vários maquinados em roda, atentos à boa notícia. Pregou
a mesma tônica, mas o poder como renovado: leais pivetes arrependidos. O grandalhão murmurou seu prejuízo por meses, no
entanto admirava Maria, por isso poupou-lhe. Por um tempo, as
pagas do seu escravo foram-lhe suficientes.
As pegadas ordeiras – em muitas ocasiões – fizeram clareira entre a nuvem opressa de usuários. Em pleno dia, várias
idades enchendo os pulmões de fantasia; gente fedida e de status; velhos e novos; belas e feias; adultos e quase crianças; um
liquidificador de emoções e histórias frustradas em pleno ar livre; as rondas, às vezes, dispersam-no para não pegar mal ao
turismo, mas depois a reunião se adensa mais. Maria procurava
o seu José: nem sabia mais chorar. No caminho, ela passava às
mãos trêmulas alguns folhetos evangelísticos ou, quando dava,
qualquer lanche barato pra disfarçar a angústia.
- José, oh, José!
- Oi, mulher... Tô aqui!
- Cadê, homem?
- O quê? Interrompe uma fumada.
- O cobertor que eu trouxe ontem?
- Ah, passei pra frente. Cachimbo na boca nervosa. Parece
um balão de bochechas: inundado de nervuras.
Maria lamentava por dentro. Deixava sempre alguma provisão, que virava química. Abandonava, temporariamente, o
exército zumbi nos seus colóquios repetidos; ela viu muitos parceiros se matarem, mas nada podia contra aquele vírus; se o inferno tem um endereço, talvez fosse aquele... Até o ar se ausentava. A cuca de Maria trabalhava quase ininterrupta. Emagreceu
muitos quilos em prol do seu querido; cada repouso resumia-se
a cochilos. Afinal, José não tinha culpa: a noia o arrebanhara. Ela
se ia, em tons cada vez mais claros, contudo retirava energia das
mangas de sua fé; a oração dizia-lhe que o seu amor ressuscitaria para a destruição dos praguejadores.
A lua despontou solene, como desde o início das eras; a
rapaziada cheia de fome e vazio na mesma cola; o fedor de immai/jun 2015
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pério pecaminoso impregnou igual à Cracolândia. José, na dele.
Maria a encará-lo entre rogos mudos e olhos injetados, acocorada metendo os braços flácidos sobre a longa saia; rosto abatido
de soldado entregue, mas perpétua nas suas interjeições religiosas.
De repente, um dos mendigos discutiu feio; exigiu que José
lhe devolvesse a parada. Ascendeu aos murros o bate boca; chutes; palavrões excomungados. Ambos rolaram pela pista das
desgraças, a fim de extrair a maior ponta de loucura empedrada;
tapas foram e vieram; puxões cíclicos de cabelos, cusparadas;
dedo nos olhos vale?
José caiu em desvantagem. O seu oponente, de pé, arrancou um sedento canivete dos podres bolsos precavidos; após
um rápido riso sacana, toda a gana pelo sangue do maldito ladrão de noias; quando José, estatelado, fechou os olhos pensando na possibilidade do inferno, ouviu um som estilhaçado e
grito fino, antes da queda irremediável e fofa, ao chão barroso
da residência pública sob o tapete estrelado; quando descerrou
a vista, a mais improvável das possibilidades se materializara;
José cravou a sua alma besta na figura de Maria que erguida –
rodeada por muitas testemunhas – ainda ofegava pesado ao
mesmo tempo em que fitava a cada rosto assombrado; parecia
um anjo caído perante o rol de perdidos; deixou o seu estado
celeste para encarnar-se concupiscente. Só que as aparências
enganam, porque Maria se achava tão perplexa quanto os seus
espectadores.
A mão salpicada, assim como as vestes. A garrafa amolada ainda pingava quando a boa jovem senhora ajoelhou-se para
descarregar uma suma de sua culpa. O justo porvir daquela cena
foi à consumação de um descontrole réprobo ou, uma cegueira
fugaz sem volta? O certo é que as memórias daquele rito ainda desconjuntam os moradores da cidade: como três mortes
saíram de alguém tão orado? E qual a razão de, com todos os
pesares, o casal estrebuchar-se entre beijos e juras eternas de
cumplicidade?
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Black
Paramos na frente da entrada do Motel. Ficamos nos
olhando por alguns segundos procurando em nossos olhares a
resposta para nossas perguntas que eram apenas pensamentos:
“Entramos ou não?” — Ao estacionar na garagem do Motel, o
silêncio ainda predominava. No carro, os únicos sons que se ouvia era um misto de barulho do motor do carro, da música que
tocava na rádio e da nossa respiração. Cinco minutos depois eu
já estava despindo a parte de cima das minhas roupas, tocando
aquele corpo quente, jovem, beijando aqueles lábios macios e
sentindo cada batida do seu coração. Olhamos para a cama, nos
olhamos e finalmente decidi o que tínhamos que fazer!
***
Cinco anos antes. Vi Noah pela primeira vez na Agência de
Turismo em que eu trabalhava. Ele não era daqui. Morava em
Londres, o lugar dos meus sonhos. Estava em São Paulo a negócios e passou na agência para ver pacotes de viagens rumo ao
Caribe.
Eu estava na cozinha quando me chamaram para atendê-lo. A agencia lotara neste dia e eu apenas começara meu horário de almoço, mesmo assim, lavei minhas mãos e fui atende-lo.
Andei devagar, sem pressa em atender aquele cliente que havia
chegado na hora errada. Quando o vi de costas, sentado em minha mesa pensei: moreno, cabelos curtos e negros, talvez um
metro e setenta... Parei com meus pensamentos bobos e voltei
a pensar na hora do almoço.
Passei por ele e sem ao menos olha-lo, disse um bom dia
sem ânimo e sentei rapidamente, abaixei em direção a gaveta
onde ficavam os portfólios e perguntei:
— Para onde o senhor deseja ir?
Mas assim que ele começou a falar, tudo mudou.
— Bom dia, sou Noah. Tudo bem? Procuro um pacote de
viagem para o Caribe.
Senti vibrar em meus ouvidos um tom de voz bem humomai/jun 2015

A

16

Anna Kurtnner

pakamine27a@hotmail.com

é apaixonada
por cinema
e literatura.
Ama escrever
romances
e temas
infantis, mas
ultimamente
está focada
em crônicas e
contos. Cursa
Faculdade de
Letras, mas já
é formada em
Nutrição.
“Penso o tempo
todo, minha
cabeça é uma
fábrica de ideias,
mas para colocalas em ordem
e passar para o
papel é preciso
amar muito o
que faz.”

rado e doce, e de relance vi uma mão estendida para apertar a
minha. Fiquei curiosa para olhar nos olhos de quem acabara de
ser tratado com desprezo e mesmo assim, demonstrou superioridade num simples bom dia. Percebi o quanto fui grosseira e
procurei o meu melhor sorriso para me desculpar.
O meu melhor sorriso tornou-se o meu melhor humor, o
meu melhor dia e sem dúvida ele era o cliente mais sedutor que
eu poderia atender na minha vida.
— Oi, me desculpe a grosseria. Alice.
Estendi minha mão para apertar a dele e não soltei. Fiquei
sem reação. Completamente hipnotizada com aqueles olhos negros e sedutores. Ele tinha uma feição jovem, não era lindo mas
tinha algo nele que era muito atraente. Eu não larguei a mão
dele e ele não abandonou a minha. Foi óbvio a química que sentimos um pelo outro. Tão obvio que levamos um tempo para
voltar a realidade.
— Noah. Ah, me desculpe... Eu... Nossa... Seu rosto. Tive a
impressão que te conheço de algum lugar. — Mas em que posso ajudar? Mudar de assunto e focar no trabalho era meu dever, não que eu quisesse, mas precisava dispersar aquele clima e
aquela troca de olhares, parar de flertar como cliente.
Era impossível falarmos sobre viagens. Havia interesses
maiores em jogo. A viagem para o Caribe tornou-se segundo
plano. A mesa estava lotada de portfólios para não atrair a supervisora até a mesa, hora ou outra mostrava um ou mais locais
para viajar e a viagem ao Caribe estava longe de ser o centro da
conversa.
— Alice, que horas você sai? Aceita tomar um sorvete comigo?
— Saiu daqui duas horas. E sim, claro, aceito. Sorvete é
bom.
Sem perder mais tempo, Noah marcara um sorvete comigo e eu não iria faltar. O destino o colocou em meu caminho,
era isso. Duas horas depois estávamos na lanchonete, trocando
olhares e algumas informações um sobre o outro. Nesse pouco
tempo soube que ele nasceu em Londres, tinha 23 anos e estava
São Paulo a trabalho. A viagem ao Caribe também seria a trabalho e que ficaria aqui por talvez quatro meses. Ele não conhecia
muito da cidade e me chamou para ajudá-lo a alugar um flat,
apenas enquanto estava por aqui, e é claro que aceitei.
Só que tudo aconteceu rápido demais. Noah era simples e
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direto. Ele não precisava de artifícios para me seduzir, seus abraços apertados, seus beijos macios e seu cheiro era praticamente
um convite a perdição. Eu fiquei apaixonada por ele em questão
de dias. Era amor, paixão, atração, desejo, tudo que uma pessoa
pode sentir e um pouco mais. Era intenso.
Após cinco dias de procura, encontramos um flat e nesses
dias, visitávamos em torno de três a quatro flats por dia. Pedíamos ao corretor que nos deixasse a sós para conversarmos sobre o flat, só que não havia conversa alguma, apenas beijos e
esfregação de corpos. Agora eu tinha um segredo, era provavelmente a coisa mais ilegal e imoral que eu já tinha feito na vida.
Tínhamos nossa vida obscura, secreta e só nossa. Ninguém
mais sabia. Os dias eram aproveitados ao máximo, com a intensidade e a escuridão de um beijo proibido.
Após locar o flat, não nos víamos mais com tanta frequência. Nos falávamos apenas por mensagens e aos fins de semana. Mas eram tardes intensas e loucas. Os meses se passaram
e Noah marcou um secreto último encontro. Eu não vi o tempo
passar, em todos nossos encontros, conversávamos e nos beijávamos muito. Apenas isso, nunca chegamos aos finalmente.
Não porque não queríamos, mas eu sempre tinha a impressão
que algo o impedia. Mas não perguntei. Aproveitei cada segundo ao seu lado, cada abraço, cada beijo, cada sorriso. Eu o amava e não me importava com mais nada. Um dia isso aconteceria
naturalmente. Ou não.
Mas aconteceu de fato o dia da despedida. Eu estava chegando na agência quando passei por um carro e ouvi meu nome.
— Alice, posso falar com você um instante?
Como uma premonição que eu não queria ter, previ este
dia. O dia do adeus. E foi isso, dor... doía-me o coração. E ele passou para despedir-se. Não iria mais ao Caribe e eu sabia disso.
Ele estava indo para o Rio de Janeiro, passar alguns meses trabalhando por lá. Ele me falara sobre seu trabalho e era horrível,
viagens constantes, hotéis... e conhecer pessoas, que não era a
parte ruim. Mais uma vez nos beijamos até não aguentar mais,
dentro do carro, os vidros ficaram embaçados de tanta respiração quente e intensa que havia naquele momento.
— Noah, eu preciso dizer que te amo? Não. Seu olhar dizia
que sentia o mesmo.
Mas o adeus chegou, o sonho acabou e era hora de voltar
a realidade. Prometemos manter contato, mesmo que por ligamai/jun 2015
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ções ou mensagens. Mas isso durou apenas alguns meses e logo
caiu no esquecimento.
Um ano se passou e Noah sumiu. Eu não o procurei mais
por orgulho ou por medo de rejeição. Então conheci uma outra
pessoa e começamos a namorar. Meu novo namorado era atencioso, beijava bem e tinha um ótimo papo mas não era como
Noah. Pra mim era muito difícil não compara-lo com Noah.
Não demorou muito para que eu fosse pedida em casamento. Depois de dois anos de namoro resolvi aceitar. Eu precisava seguir minha vida. Talvez eu nunca o esqueça mas não vou
deixar de viver em função disso. Dois meses após o casamento
engravidei.
Aos seis meses de gravidez, quando entrei na agência lá estava Noah, sentado em minha mesa me aguardando. Assim que
ele visualizou o tamanho da minha barriga, sorriu.
— Alice! Por essa eu não esperava, mas meus parabéns!
Está linda como sempre.
Felizmente naquele dia, a agencia estava as moscas e a outra pessoa que estava lá, viajava às cegas nas profundezas de
seu celular, não ouviria nossa conversa.
— Você sumiu! Porque não retornou minhas mensagens?
Você é casado. Eu sabia. Eu sempre soube. E foi por isso que
segui minha vida. Sim, estou grávida de seis meses e é uma menina. Casei há pouco tempo e meu marido é uma pessoa incrível.
Estou ótima se interessa saber.
— Estou vendo que está ótima Alice e lindíssima por sinal.
Me desculpe por sumir mas foi necessário. Minha esposa estava doente e eu precisei voltar. Como sabe, sou de Londres mas
agora moro no Rio de Janeiro. Minha esposa é de lá. Alice, o que
tivemos foi maravilhoso e eu quase abri mão de tudo por você.
Mas não poderia abandonar minha esposa naquele momento.
Entende?
— Não. Não entendo. Você não pôde abandoná-la mas me
abandonou. Eu amei você Noah. E agora, vendo você novamente, ainda acho que te amo. Você tem ideia do quanto eu sofri
com sua ausência? Depois de um tempo, decidi não sofrer mais.
Estou bem agora, eu casei, vou ter minha família. Eu não quero
saber da sua vida. Não quero sofrer novamente, o que tivemos
foi incrível e acabou. Vai embora.
Levantei da mesa e fui chorar no banheiro. Uma hora depois eu voltei e ele não estava mais lá. Apenas um bilhete: “Nun19
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ca me esquecerei de você”. Que rasguei e joguei no lixo.
Mais dois anos se passaram. Eu já tinha minha pequena no
colo e seguia minha vida. Sai da agência e comecei a trabalhar na
secretaria de uma faculdade importante no centro da cidade e
um dia, ao sair do trabalho vi um rosto conhecido me esperando.
Encostado no carro, vestido de calça jeans, camisa preta e boné.
Engoli seco quando vi Noah com aquele olhar que era pura sedução. Fui em direção à ele e sem perder mais tempo, o agarrei e o
beijei sem pensar em mais nada. Esqueci da minha vida. Esqueci
quem eu era, senti meu coração bater mais forte e apenas vivi o
momento. Sem perder mais tempo, partimos direto pro Motel.
“Chegando lá... bem esta parte você já sabe.” Olhamos
para a cama, nos olhamos e finalmente decidi o que tínhamos
que fazer!
Deitamos na cama do Motel e começamos a nos beijar, a
sentir nossos corpos quentes e cheios de desejo. Ele era uma delícia, seu corpo, sua boca, tudo nele beirava a perfeição. Mas...
— Me desculpa. Eu não posso fazer isso com você. Vista
suas roupas.
Levantei e rapidamente peguei as peças que eu já havia tirado e corri pro banheiro. Me vesti rapidamente, morrendo de
vergonha da minha atitude. Era errado o que eu estava fazendo?
Buscando minha felicidade não importa de que forma ela venha.
Se era errado ou não, obedeci a ordem que ele me deu, vesti
minhas roupas e fomos embora daquele lugar. E em silêncio nos
olhamos pela última vez.
Não nos falamos nunca mais. Voltei pra minha realidade,
recolhi meus cacos e o resto de dignidade que ainda me restava,
ergui a cabeça e tentei me tornar uma pessoa melhor. Não por
culpa. Era alívio.
Uma coisa é certa, vivi e amei da forma mais louca e intensa
da minha vida.
— Eu apenas vivi.
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Mal de Dolors
Meus olhos corriam entre páginas do mais novo livro de
Constantí Serra e aquela jovem. Tão jovem... mas experiente nas
altas voltagens que só o amor e o ódio possuem. Seu nome era
a constante precisa e matemática do que lhe levara até ali: Dolors. Nada eu poderia fazer... tampouco dizer. Palavra alguma
lhe confortaria, ato nenhum me faria visível. Página 23, capítulo
4: Hola, Àlex.
20 anos, escritor nas horas vagas, vago sobre seu futuro
profissional. Contava seus amigos com o número de torres Eiffel, e suas tristezas e alegrias eram pedras que caíam sobre as
pegadas deixadas por ela.
Dolors...
... Cuidado...
... Vida.
Aquele local reunia o pior do melhor, e o melhor do pior.
Lamentações, choros, abraços... Sofrimentos, gritos, recuperações... Começo, esperança e fim. Crianças leucêmicas, mãos salvadoras, apertos no peito, saudações, fechares de olhos, desespero, conformismo, reconforto, recomeço... Todas as manhãs
acordavam com sorrisos em cadeiras de rodas, exemplos de virtude na impotência; tardes jamais chegavam tarde demais para
o almoço e conversas sobre a rotina e o futuro; as noites pertenciam aos mimos daqueles e daquelas que transformavam cada
minuto em horas de máxima dedicação, até que um ‘boa noite’
fosse o tapador de olhos. Giros de ampulheta acompanhando
revirares de olhos:
- Hola, Dolors. Estàs bé?
- Hola, Àlex. Não como queria estar, mas... Agora me sinto
melhor. - sorriu.
- Eu... Trouxe isso pra você, espero que goste - disse visivelmente sem jeito.
- O que é? - perguntou olhando para a caixa de sapatos nas
mãos de Àlex.
- Ah... Hoje é dia de Sant Jordi... Então...
- Uma rosa e um livro, não? - perguntou sorridente.
21
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- Como soube?
- Você consegue ser mais tradicional e previsível do que
este dia. - respondeu com uma risada.
O caso de Dolors era infinitamente longe de qualquer vã
ideia. Seu mal não era de ninguém, sua fraqueza lhe deixava
imune a tudo que de pior existisse. De mil palavras que lhe chegavam, um punhado delas lhe provocava efeitos controversos.
“Cura” era uma delas, a grande virada de sua existência. De longe eu a observava. Meus dedos seguiram o movimento pendular do meu rosto: Les paraules.
Una imatge vall més que mil paraules... Um dos ditados mais
universais neste mundo dividido pelas vontades individuais, desejos egoístas e medos solitários. Em Sant Cugat, solidariedade
e o si por si dividiam espaços, todos sob o mesmo teto de ideias:
diga menos e faça mais, um momento é guardado numa fotografia, muitas letras analfabetizam um sentimento pródigo. Una
imatge vall més que mil paraules, rezava um pôster na porta de
entrada do Hospital General de Catalunya. Rezavam pais em alta
tensão:
“Mare meva, Mare nostra... Passaria toda minha vida enclausurado num quarto escuro, fechado e sem alimentos, mas passar
um minuto sem a vida do meu filho... Por favor, derrame suas bênçãos, jorre sua benevolência sobre nosso pequeno, não o deixe sofrer assim. Se for preciso, ofereço todos os dias que me restam em
troca de um pouco mais de tempo pro meu pequeno. Por favor,
salve o nosso Bernat...”
“Sisplau, sisplau, por favor... Eu já perdi minha querida Carla,
a única flor que eu tinha, não poderei resistir a uma outra perda...
E se perdê-los, vou perder minha esperança neste mundo, em todos, em mim... Oh Mare de Déu, tenha piedade, não me deixe sair
sem meus filhos...”
Àlex bem compreendia o sofrimento daqueles em pranto,
na sua frente, ajoelhados, com olhares voltados para o chão,
diante da imagem religiosa acima de um improvisado altar. O
mal de Dolors deveria ser curado por meios clínicos e sentimentais. Entretanto, o que lhe fizera estar ali era exatamente o que
poderia e deveria curá-la. Seu mal era, indiscutivelmente, só seu.
O de Àlex, irremediavelmente, provocou e provocaria algo definitivo. Não pude conter minhas lágrimas, que caíam uma atrás
da outra, em sequência dolorosa, como números que não podem ser contados, borrados por uma água tristemente salgada,
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daquela que mancha as páginas de uma existência: Capítulo 20
e alguma coisa: La vida i la
A consciência de Àlex lhe esmagava a alma, lhe fazia ser
chão pisado por sete bilhões de pessoas, lhe transformava em
grão atingido por trilhões de meteoros. Por outro lado, vestia
uma capa inabalável, um traje que ultrajava qualquer desistência, travestia-se de amor. Dolors era sua base e base da dor no
coração. As caminhadas ao lado da musa, outrora verdejantes,
agora lhe faziam perder a cor; as lembranças da magia que a
amada lhe proporcionava com sua voz eram, agora, ecos torturantes; Dolors era seu holograma.
“Sala 215, sala 215! Emergência! Preciso de ajuda! Venham rápido! A paciente está... Chamem os doutores!”
Os olhos de Àlex vigiavam o nada. Estava imerso num mundo de rosas azuis e páginas sem linhas. Linhas outras tão finas e
complexas quanto os batimentos registrados na máquina:
“Neste dia de Sant Jordi, expresso minha gratidão pela sua
existência. E meu pedido de perdão... Quando soube do mal que
te fiz, pensei em atentar contra mim mesmo. Não sei mais o que
fazer. Como é possível prejudicar pelo bem? Como é possível sujar
pela limpeza, salgar pela doçura? Você é o meu símbolo, mas transformei essa figura no peso mais pesado que já carreguei. Não sei o
que fazer... Perdoe-me... meu grande amor.”
Noites e noites passavam como ventos gélidos para Àlex.
Sua última visita feita à Dolors coincidiu com a penúltima vez
que a vira. Estava ciente, não de si mesmo, mas unicamente sobre os últimos dias que passaram diante do isolado mundo da
amada, preenchidos por um cruel sofrimento progressivo. Seu
amor por ela atingia o nível daqueles que tomam o sofrimento
alheio para si mesmo, que bebem o veneno que não lhes era
ofertado, que conseguem deter um punhal rumo ao coração
amado, transformando-o em bumerangue letal.
Tomou uma decisão.
Seus passos... eram... incertos... trêmulos... inacabados...
Ela abriu os olhos.
Ele segurou-lhe as mãos:
- Dolors. - disse lacrimejando.
- À - Àlex... - Balbuciou com dificuldade.
- Não sei mais o que fazer... e por isso... - respirou fundo.
- Diga, por favor... - apertou-lhe as mãos com a força que
não tinha.
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- Eu não posso mais te ver assim, não consigo suportar. Às
vezes dizemos coisas que não fazem o menor sentido, però...
outras que falamos têm efeitos maravilhosos... e horríveis...
- Àlex...
- Sei que fui a causa disso tudo. Você me fez recuperar o
que havia perdido, me fez... me mudou... É tão especial que somente uma pessoa como você teria esse mal. Você me ensinou
a criar... e tenho medo de destruir...
- À- Àlex, meu...
- Você é história, minha história... e talvez faça história por
não poder ouvir palavras de...
- Não...
- Não quero que sofra mais. Sou eu quem devo colher todas as rosas malditas e ficar cego diante de todas as literaturas.
Eu... nunca te disse isso... Nunca deveria dizer... Te ver aqui, assim, é horrível demais... Eu te amo.
Dia chuvoso. Sem mais. Letras de um poema lhe vieram à
cabeça:
“Atos são objetos, / palavras são nomes, / objetos provam, /
nomes não se materializam. / Precisamos amar, / não precisamos
declarar, / fazer é criação, / só dizer é destruição...”

Rodrigo Penna Alves

pennaalves@hotmail.com

Formado em Letras pela UERJ-FFP, e atualmente, professor de
língua inglesa, Rodrigo Penna dedica parte de seu tempo livre
à produção literária. Algumas de suas publicações podem ser
vistas no blog Letras Meteóricas. Cria seu mundo literário com
base na fantasia e conhecimentos ligados aos seus gostos, como
a cultura catalã, a mitologia grega e a Astrologia. Atrevimento e
criatividade são suas palavras de sobrevivência.”
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Novos autores brasileiros
em suas próprias odisséias literárias
Seja por passa-tempo ou por um desejo maior de conquistar a carreira dos sonhos, publicar trabalhos literários é atravessar uma jornada que nem sempre termina
como um conto de fadas. Ainda assim, essa não é a parte mais difícil se você pensa em
se tornar um autor ou autora de sucesso. É isso que nos conta Roberta Grassi, de 31
anos, autora de A luz de um isqueiro, seu primeiro livro publicado pela Editora Deuses.
A Revista Avessa preparou um ping-pong para conhecer o trabalho da Roberta,
que correu atrás para ter sua obra publicada e continua batalhando para que seu trabalho alcance cada vez mais leitores.

Roberta Grassi nasceu em Guarulhos,
São Paulo, em 1983. Ganhou o I Prêmio
Uberaba de Literatura e recebeu menção honrosa no III Concurso Claudionor
Ribeiro de Contos. Tem contos publicados nas antologias Meu Amor é um
Sobrevivente e Nós Estamos Aqui – histórias da juventude, da Editora Draco, e
Horas Sombrias da Editora Andross. Em
setembro de 2014 publicou A luz de um
isqueiro pela Editora Deuses.

Divulgação
25

A

mai/jun 2015

Conte para a gente como é ter um livro publicado?
Eu brinco que ter um livro publicado é como uma horcrux, mas juro que não
matei ninguém e que meu nariz continua inteiro (e quem não leu Harry Potter não vai entender nada). Quando eu peguei o livro impresso pela primeira
vez me veio uma tremenda sensação boa e eu pensei “caramba! Cada uma
destas páginas saiu da minha cabeça”, e logo em seguida veio uma paranoia
homérica do tipo “o povo vai ler e achar o final água com açúcar, a história
deve estar cheia de furos e eu devia ter feito isso e aquilo...”. No fim prevalece a sensação de realização.

Como foi o processo de publicação do seu livro? Foi muito difícil?
Foi um processo bem lento. Principalmente porque eu não sabia muito bem
o que fazer para o livro ser publicado, não sabia nada de direitos autorais,
como registrar, como entrar em contato com as editoras e apresentar a minha história. Perguntei tudo isso pro Google e fui me achando. E então mandei o livro com uma carta de apresentação meia boca pra tudo quanto foi
editora que eu vi pela frente, algumas mandaram um “não” como resposta,
a maioria nem respondeu.
No começo deste ano recebi um e-mail da editora Deuses falando que
eles estavam interessados em publicar meu livro, fazia quase um ano que
eu tinha enviado o livro pra eles e eu quase perguntei se eles estavam me
zoando. O editor sugeriu que eu reduzisse a história porque diagramado o
livro passaria das quinhentas páginas, fazer esta lipoaspiração na história foi
meio complicado (meu ego odiou), mas valeu a pena. Aí veio a criação da
capa, sinopse, o livro foi aos poucos tomando forma, até que foi lançado em
setembro.

O que te levou a escrever ‘A luz de um isqueiro’?
Em 2006, arrumei um emprego: durante 3 meses eu morei em um apart-hotel
em Londrina e trabalhei como auxiliar de escritório para um equipe de vendas
de infra-estrutura de rede de dados. O trabalho consistia basicamente em
atender o telefone e preencher relatórios, o que me deixava sozinha, com
um monte de tempo livre e sem nada pra fazer. Eu tinha um computador na
minha frente e então comecei a escrever pra matar o tempo.
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Você acha que falta espaço e oportunidade para jovens escritores no
Brasil?
As editoras grandes dão sempre mais espaços para os best-sellers
internacionais e para autores já consagrados, mas as pequenas editoras dão
cada vez mais oportunidades para quem está começando. E as redes sociais
também ajudam bastante a divulgar nosso trabalho.

Agora um pouco sobre você-leitora. Como começou a sua relação com
a literatura?
Eu tive a sorte de crescer numa casa cheia de livros, minha mãe sempre gostou de ler e sempre tentou nos passar o gosto pela leitura. Mas foi depois
de Harry Potter que eu senti a necessidade de ler, aí passei a comer um livro
depois do outro, virou vício.

Quais suas principais referências
na literatura? Qual o seu livro favorito de todos os tempos?
A maioria dos meus livros preferidos são
sobre anti-heróis, do Holden Caulfield do
Salinger ao Tyler do Chuck Palahniuk, passando pelo Henry Chinaski do Bukowski.
É complicado demais eleger apenas
um livro. Eu sou completamente maluca
pelo Clube da Luta do Chuck Palahniuk eu posso responder a praticamente tudo
com uma citação deste livro (risos) -, mas
se eleger as peripécias do Tyler Durden
como meu livro favorito vou ser injusta
com pelo menos mais uns dez livros que
me influenciaram pra caramba.
Roberta Grassi escreveu para
a coletânea de contos Horas
Sombrias
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Você já teve outros trabalhos publicados?
Tenho contos publicados em três coletâneas: “Meu amor é um sobrevivente” e “Nós estamos aqui – histórias da juventude”, ambas da editora Draco,
e também faço parte da “Horas sombrias” da editora Andross.

Tem algum novo projeto vindo por aí?
Eu tenho outro livro pronto chamado Esquizofrenias e que está no limbo a
espera de um sim de uma editora.

Conseguir publicar um livro é a maior luta que um jovem escritor enfrenta?
Eu achava que publicar o livro era a parte difícil, mas divulgar é ainda pior.
Fazer as pessoas saberem do seu livro sem floodar tudo quanto é rede social
e sem torrar a paciência de todos os conhecidos com um único assunto é um
verdadeiro desafio.

Divulgação

Lançamento
da coletânea
Meu amor é um
sobrevivente
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Quais as dicas você daria para jovens que também querem publicar
um livro e seguir carreira na literatura?
Escrever contos e inscrevê-los em concursos literários e seleções para antologias me ajudou bastante, ter uma deadline e um limite de caracteres é
o tipo de coisa que te obriga a sentar a bunda na cadeira e desenvolver a
ideia. A grande maioria dos contos que eu escrevi não deram em nada, mas
serviram como exercício e me ensinaram a ser mais objetiva, a identificar a
maneira como eu queria contar a história que estava escrevendo. Fora isso é
ter paciência e persistir, como praticamente tudo na vida.

Ficou curioso, quer conhecer o trabalho da Roberta e
dar uma força para a literatura nacional?
Curta a página do livro no Facebook e tire dúvidas com a autora em
www.facebook.com/aluzdeumisqueiro
O livro pode ser comprado no site da editora
http://www.editoradeuses.com.br/35-a-luz-de-um-isqueiro.html
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O primeiro livro
de Roberta
Grassi foi
publicado em
setembro de
2014
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Mulheres na

literatura

Imagem: Joanne Walsh

P

are pra pensar: dos livros que você já leu,
daqueles que você mais gosta, quantos
foram escritos pro mulheres? Pra muita
gente, esse número vai ser pequeno, porque o mercado coloca nos livros por escritoras o rótulo de “literatura feminina” (ou
chick-lit, em inglês), o que basicamente
significa dizer que são livros apenas para
mulheres, de nível inferior. Apenas os homens parecem ter o direito de escrever
sem serem impostos rótulos, apenas eles
parecem poder escrever para todos. Para
deixar o carma da “literatura feminina”
pra trás, as editoras aconselham suas escritoras a usarem pseudônimos ou abreviarem seus nomes para se passarem por
homens, como fez J. K. Rowling.
Por sorte, tal situação não está passando despercebida: a representatividade da mulher nesse meio já virou tema
de monografia na UFRJ, nos fornecendo
alguns dados sobre o estado da literatura brasileira. 72,7% dos escritores brasileiros são homens e 27,3% são mulheres.
Esse panorama também se reflete nos
personagens, dos quais 62,1% são homens
e apenas 37,8% mulheres. “[P]ercebe-se
que mulheres escrevem mais sobre mulheres, mas incluem também personagens
masculinos, enquanto os livros escritos
por homens quase não possuem personagens femininas. Os romances escritos
por mulheres contam com 52% de personagens femininos (número bem próximo
da população brasileira), enquanto que
nos escritos por homens esse número cai
para 32,1%. A discrepância é ainda maior
quando se trata de personagens protagonistas: nos livros escritos por mulheres,
64,1% das protagonistas são mulheres,
enquanto nos livros escritos por homens,
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são apenas 13,8%” conta Marina Romanelli, autora da monografia A representatividade feminina na literatura brasileira contemporânea, em seu blog, de onde foram
tirados os dados.
Para tentar mudar esse panorama,
que não acontece apenas no Brasil, a escritora e ilustradora inglesa Joanna Walsh começou a hashtag ReadWomen2014
como uma maneira de sugerir para seus
conhecidos e seguidores livros escritos
por mulheres e incentivar mais mulheres a
escrever. A hashtag serviu como um pontapé para uma discussão sobre a participação da mulher nesse meio, criando um
espaço e visibilidade para projetos que já
faziam isso. Walsh conta, na sua coluna no
The Guardian, que foi “emocionante ver
as maneiras como a hashtag estava sendo
usada: um incentivo pessoal, um grito por
mudança, uma celebração de conquistas
recentes (os prêmios recebidos, em 2013,
por Alice Munro, Lydia Davis, Eleanor Catton e mais) e de autoras que deviam ser
conhecidas melhor. Serviu como uma discussão sobre a mulher na escrita e uma
maneira de conectar projetos de “leia mulheres” de todo o mundo”.
No twitter, podemos encontrar essa
hashtag ainda ativa e acrescentar à iniciativa as hashtags ReadWomen2015, LeiaMulheres e LeiaMulheres2015. Outros projetos que se empenham para melhorar a
situação são o blog Leia Mais Mulheres,
surgido a partir da iniciativa de Walsh; a
plataforma SheBooks, que disponibiliza
ebooks com contos e crônicas feitos por
escritoras mulheres; a organização sem
fins lucrativos VIDA, que coleta dados do
mercado literário norte-americano para
evidenciar a disparidade entre homens e
mai/jun 2015

mulheres que atuam no meio - tanto em
livros publicados quanto em atenção da
mídia. Em 2014, o tumblr KDMulheres co-

meçou suas atividades para promover “a
visibilidade e o empoderamento das mulheres na literatura”.

5 escritoras brasileiras que você precisa conhecer
Como apenas falar do problema não resolve, apesar de ajudar,
trazemos também uma lista com escritoras brasileiras pra incentivar a
leitura e apoiar essas mulheres maravilhosas que merecem ser reconhecidas pelo seu trabalho.
Imagem: Google Imagens

Carolina Maria de Jesus
Nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em
1914. Algumas de suas obras são Casa de
Alvenaria e Pedaços de fome, mas o seu livro mais famoso foi O Quarto de Despejo,
publicado pela primeira vez em 1960. Ele
conta sobre o cotidiano de dificuldades e
a descriminação sofrida por uma mulher
pobre, negra e de pouca escolaridade e
sua história; foi traduzido em 13 idiomas.
Carolina Maria de Jesus simboliza a luta
cotidiana das mulheres negras e pobres
por uma dignidade e esperança.
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Conceição Evaristo
Nasceu em Belo Horizonte, numa favela
da zona sul. Trabalhou como empregada
doméstica até concluir o curso Normal. É
mestra em Literatura Brasileira pela PUCRio e doutora em Literatura Comparada
pela UFF. Suas obras costumam abordar
temas de discriminação de raça, gênero
e classe. Seu romance de estréia, Ponciá
Vivêncio, foi publicado em 2003 e traduzido para o inglês em 2007.
Imagem: Google Imagens

Imagem: Google Imagens

Maria Firmina dos Reis
Nasceu no Maranhão em 1825. Negra e
bastarda, Maria Firmina viveu com uma
tia materna e desde cedo, com apenas 22
anos, passou a se dedicar ao magistério.
Além de professora, publicou diversos poemas, crônicas e contos na imprensa local.
Seu primeiro romance, Úrsula, publicado
em 1859, é tido por diversos historiadores
como o primeiro romance abolicionista
brasileiro e como o primeiro da literatura
afro-brasileira.Em vida, fundou a primeira
escola mista e gratuita do Estado. Faleceu
em 1917, aos 92 anos.

Regina Navarro Lins
Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 30 de novembro de 1948. Tem onze livros publicados que tratam do tema de relacionamentos amorosos e sexuais. Sua obra mais conhecida é A Cama na Varanda, que vendeu mais de 50 mil cópias. É colunista no portal
UOL e semanalmente no jornal O Dia.
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Pagu
Nasceu em 9 de junho de 1910 em São
João da Boa Vista, no interior de São Paulo, com o nome de Patrícia Rehder Galvão.
Desde os 15 anos trabalhava como colaboradora na publicação de seu bairro, o
Jornalo do Brás. Apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna
de 1922, Pagu se engajou no movimento
antropofágico, publicando desenhos para
a Revisa da Antropofagia. Publicou os romances Parque Industrial (1933), com o
pseudônimo Mara Lobo, e A Famosa Revista (1945), colaboração com Geraldo
Ferraz. Também escreveu contos policiais
sob o pseudônimo King Shelter.
Imagem: Google Imagens

Mayara Barros
may@revistavessa.com

Créditos
Joanna Walsh
http://badaude.typepad.com/
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/
womens-blog/2014/jan/20/read-women2014-change-sexist-reading-habits
Marina Romanelli
http://todasasluzes.blogspot.com.
br/2015/02/a-baixa-representatividade-feminina-na.html
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Dói, é frio, é bom
Olá. Eu sou o narrador. E como narrador onipresente, o
que posso te afirmar é que todas as pessoas no mundo possuem
uma personalidade. Parte dessa personalidade está inserida no
DNA, herdada geneticamente por seus antepassados, mas a outra parte é ligada às influências da sociedade através do meio
em que se vive. No entanto essa influência não é a mesma para
todos, pois mesmo que duas pessoas se desenvolvam dentro
do mesmo ambiente, o interior é diferente e a sua maneira de
absorver a influência do mundo será diferente o que resultará
em outra personalidade.
Devo também admitir e culpar a outra narradora onipresente, criada pelos próprios humanos sem saber da grandiosidade de seus poderes: a Mídia, que cria esses ícones da indústria em massa, essas celebridades que parecem esculpidas no
mármore, banhadas em diamante e fervidas à banho Maria nas
águas da inteligência divina. Parecem tão perfeitas. Mas não
passam de personalidades. Personalidades que eu poderia narrar tão facilmente como a vida de qualquer outra pessoa. Minha
irmã adotiva, que fique claro. Culpo a Mídia por criar esse desejo
nas pessoas de serem parecidas com outras, quando na verdade
isso é uma impossibilidade.
No entanto, a pessoa de quem eu quero falar não é nenhuma celebridade, é uma incelebridade, acelebridade, indólotra, ou
qualquer outra palavra que possa classificar essa falta de popularidade do nosso protagonista em questão. O que o torna o
foco da nossa narrativa é a sua personalidade. César, ainda na
barriga da sua mãe costumava ouvir música clássica. Os violinos
de Vivaldi soavam em seu corpinho minúsculo; nadando dentro
da placenta era atingido pelas reverberações do piano de Beethoven. Ao nascer, foi uma criança muito amada e superprotegida, tornou-se solitário quando cresceu, já que não podia sair
de seu apartamento depois que seus pais saíam para trabalhar.
Passava esses momentos brincando com seus brinquedos,
que incluía: bonecos de plástico que mexiam apenas os braços
e as pernas; e sua imaginação; às vezes algumas sonoplastias
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feitas com a própria boca: explosões, raios laseres e um boneco
voando muito rápido, quase na velocidade da luz; também incluía seus dedos apontados, enquanto brincava no escanteio da
parede, saindo do quarto e indo pro corredor, mirando para um
alvo imaginário e sonorizando os barulhos dos tiros que saíam
de sua pistola de dedo. Quando ele se agitava muito, ouvia três
barulhos bem fortes vindo do apartamento de baixo. – TUM!
TUM! TUM! – Com medo, César ia para o sofá assistir TV. Um maluco no pedaço, Cinema em casa, Sessão da tarde e Malhação.
Nessa ordem. Até a hora que seus pais chegavam.
Além dos efeitos sonoros, sem perceber, César não falava
mais nada. Os diálogos que os seus bonecos tinham um com o
outro eram todos feitos dentro de sua cabeça e com isso, ele
desenvolvia a incrível habilidade de criar história, inconscientemente. Porém, quando seus pais chegavam e César voltava a
falar, sua mente estava um turbilhão de ideias e seu Frenesi incomodava seus pais. Não parava de falar, não parava de pular,
não parava de perguntar as coisas a seus pais e eles, por estarem cansados, acabavam brigando com César e pedindo, pelo
amor de Deus, um pouquinho de paz. César ficava muito triste,
muitas vezes ia dormir chorando, mas seus pais se arrependiam
e logo faziam as pazes. Mas a tristeza tornava César uma pessoa diferente, ele se tornava introspectivo e passava a ignorar
qualquer tentativa de interação. O garoto, sem desejar a atenção dos pais, ia rabiscar coisas em um caderno, ou brincar com
seus bonecos ouvindo alguma música clássica qualquer e quando seus pais abriam a porta devagar e viam o menino tão quietinho, com pouco mais de nove anos, ouvindo música clássica
enquanto dançava com um lápis nas linhas de um caderno, seus
pais o admiravam por horas a fio.
César cresce. As pessoas parecem gostar dele apenas
quando está triste, a partir do momento em que fica feliz e deixa transparecer seu entusiasmo, as pessoas parecem se afastar,
não reconhecer nele a genialidade que ele acredita que tem e o
pior é que ele não percebe isso e muito menos entende. César
cresceu.
Na maioria das vezes, César queria simplesmente amar; e
não ser amado. César queria apenas dizer o quanto gostava da
pessoa, agradar, ser amável, dar atenção e pedir atenção nem
que fosse com cutucadas e não ser triste, admirável, jogar com
seus impulsos para se tornar amável. Todavia, foi no curso de
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francês que algo aconteceu e que César se deu conta que deveria ser capaz de domar seu eu, se quisesse construir alguma
coisa algum dia e ser amado por alguém. Ele já não era nenhum
jovenzinho, que deixasse ser levado pelos sentimentos de raiva,
de medo, de desejo, pelo contrário, sabia jogar com seus pensamentos e concentrá-los em realizar o que era verdadeiramente
produtivo. Isto incluía muitas vezes abrir mão de sua afetividade
e depositar toda sua força em segurar o êxtase por estar apaixonado.
Neste dia, em seu curso de francês, que também tinha
curso de espanhol e inglês, uma jovem garota de aparelhos –
que segundo a análise estética de César combinavam super bem
com o sorriso da jovem garota – surgiu em sua frente. Ele estava triste, mas cafeinado e outro fragmento da personalidade de
César é que seu metabolismo absorve com muita facilidade a
substância de qualquer estimulante. Ou desestimulante, como
o maracujá que o faz apagar e dormir como um anjo. A cafeína o
mantém acordado e falador, sociável e impulsivo, mas com um
entusiasmo diferente de quando está feliz – Ele não fica com o
sorriso abobado. – César se torna um capeta de tão atentado.
Ele simplesmente meteu seu copo descartável entre a água que
saía do bebedouro para o copo da jovem de aparelhos. A garota o encarou indignada, mas sorridente e ele permaneceu sério,
como se simplesmente fosse um cara grosseiro e com pressa.
- Ei! – Ela o chamou a atenção.
- Que foi? – Questionou com uma ironia melodramática e
começou a beber a água do copo.
- Eu cheguei primeiro.
- Ah, é?
Sem raciocinar direito ou se perguntar se deveria mesmo
fazer, virou seu copo descartável pela metade com água (já tomada) e despejou no copo descartável da garota, que ficou o
encarando boquiaberta e foi nesse momento que César reparou
o quanto ela ficava linda de aparelho. No entanto, César já tinha
notado muito antes que algo aconteceu ali, no momento que
os pelos de seu dedo indicador que segurava em conjunto com
o polegar o copo descartável, no momento que ele o encostou
nas costas da mão da garota e pôde sentir o calor que emanava
daquela pele, mesmo naqueles segundos, César já sentiu o que
eu atribuo o nome de magnetismo intrapessoal. Uma compatibilidade de átomos aconteceu naquela cena, que laçou os dois
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corpos a se arriscarem em uma interação. Vocês costumam chamar de amor.
A jovem garota de aparelhos que combinavam super bem
com seu rosto, incrivelmente, levou na esportiva a brincadeira
do rapaz que não conhecia e então lhe puxou pelo braço e tentou derramar a água de seu copo na cabeça dele.
- Vai desperdiçar água? Depois quando acabar a água do
mundo vai ficar reclamando... – César disse e se afastou com a
boca torcida em reprovação.
Simplesmente aconteceu. Aconteceu e causou rebuliços
no estômago de César que depois não conseguia dizer um “Mon
Petit” sem sentir seu estômago embrulhar. Mas ele estava triste e sequer perguntou o nome da garota, sequer perguntou de
qual turma era ela, sequer teve a intenção de cultivar aquela relação. A intenção veio um pouco depois, quando percebeu que
seus pensamentos eram a morada daquele sorriso que ficava
tão bonito de aparelho, mas um pouco depois é tarde demais.
O motivo de sua tristeza não era bem definido, na verdade
ela simplesmente pairava sobre ele, como um reflexo da própria
mente ao se lembrar que quando muito feliz se tornava, pouco querido era. Ficar afastado da garota apenas contribuiu para
esta apatia, à qual César sabia transformar tão bem em concentração e criatividade.
Mesmo acreditando que aqueles pensamentos enfadonhos da paixão eram ilusórios e passageiros, César continuava
os alimentando, pois mesmo ilusórios ainda eram paixão e doía,
era bom, era frio. Ele já sabia como começava e terminava um
relacionamento, também sabia como se caminhava durante um
relacionamento; e não se sentia disposto a se entregar ao paradoxo do amor, mas ao mesmo tempo seu prazer pela melancolia e a falta de opção o mantinha um jardineiro fiel daquela
semente que cravara em seus sonhos.
A semana inteira girou, César seguiu sua rotina normal,
lembrando ocasionalmente do sorriso metálico mais belo. Ao
chegar para seu curso de francês, tentou disfarçar que buscava
alguém com os olhos – ainda não estava feliz, como poderia se
passou a semana inteira sem dormir direito, apenas se remoendo por não ter perguntado o nome da garota que roubou seu
sono e ao mesmo tempo culpado por alimentar um desejo tão
besta, que era amar – parou de disfarçar quando percebeu que
ela não estava em lugar algum. Em uma esperança fantasiosa
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foi até o bebedouro arriscar a possibilidade de ser ela quem lhe
enfiasse o copo descartável entre a torneira do bebedouro e seu
copo, mas não houve tal acontecimento. Ela agora poderia estar em quase qualquer uma das turmas, iniciante, intermediário,
avançado, inglês, espanhol ou francês; poderia também ter sido
só uma visitante naquele dia. Durante a aula, em um dado momento, o professor parou de falar e juntou as mãos, olhou para
os alunos com um sorriso orgulhoso e disse:
- Hoje tenho uma atividade diferente para propor a vocês.
Nós vamos até a outra turma de francês e tentaremos iniciar um
diálogo.
Isso bastou para que a respiração de César suspendesse
e seus pensamentos passeassem entre a remota possibilidade
de encontrar a garota. Será mesmo que a garota também fazia
francês? Permaneceu tenso durante todo o percurso até a sala
de inter-relação e evitava o olhar de qualquer pessoa, alguém
tenta puxar assunto, ele desconversa. Assim que entra, vê a garota e na mesma hora, por timidez, desiste de fazer a atividade
com ela, mas o magnetismo o leva a caminhar em direção à garota. No entanto, o magnetismo da amizade é bem mais rápido
e a amiga da garota passa voando e se senta ao seu lado, a jovem sorri mostrando o quanto fica linda de aparelho. César se
senta com um conhecido e disfarça o rancor com entusiasmo.
- Bonjour, étudients.
- Bonjour. – A sala responde em coro.
- Muito bem. Todos já estão em duplas, o que eu gostaria
de propor é que vocês dissessem um ao outro as coisas que gostam.
As duas garotas riam e se abraçavam o tempo todo, estavam felicíssimas por fazerem a atividade juntas. César começava a sentir raiva da garota sentada ao lado e o entusiasmo dela
começava a parecer extremamente exagerado e desnecessário.
- Vous... – Disse o professor com o dedo em riste. – Vocês
duas já se conhecem?
A garota respondeu com um aceno de cabeça.
- Eu prefiro que vocês façam a atividade com alguém que
não conheça. Por motivos de possibilitar uma comunicação nova
mesmo, com alguém que você já possui intimidade é fácil.
As duas ficaram tristes, mas a amiga foi a primeira a se levantar e César em um impulso magnético se levantou e pulou
para o lado da garota. Ela passou os braços por seu pescoço,
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como se já fossem íntimos e ele passou os braços por sua cintura.
- Tentem falar as palavras em francês, oui?
Naquele momento, Tête à Tête. César sentiu um desejo
imenso de mergulhar por aqueles olhos e pôde apreciar com calma o lindo sorriso de aparelhos. Descobriu, durante a conversa,
que possuíam praticamente os mesmos gostos, entravam em
outros assuntos e descobriam que possuíam também os mesmos medos. Às vezes, César era tomado por um negativismo
ao qual balanceava a possibilidade daquele relacionamento dar
certo, pensava se valia à pena continuar alimentando o pequeno peixe que crescia dentro dele, ela parecia bem mais nova.
Será que era madura? Contudo, se entregou à inegável magia
do momento, ao que sentia, à dificuldade em respirar de forma
natural. César se convenceu de que estava apenas conversando,
mas quando se olharam dentro dos olhos e o frio no peito causou uma dor gostosa, César soube que não adiantava mais fugir,
eles estavam enlaçados e o mais fácil era se render ao que viesse
em seguida; fosse o que fosse.

Octavio de Sousa

octavio.dsouza@gmail.com
www.planetadainsanidade.com.br

Nascido em Goiás, de pai carioca e mãe paraense, criado em São
Paulo. Isso, por si só já caracteriza este caleidoscópio cultural e
emocional. Artista das mil faces, dos muitos instrumentos, de
todas as vozes. Ator do grupo folclórico Piraquara e baixista de
Banda de Rock; blogueiro do Planeta da Insanidade e diretor
da peça Para Viver um Grande Amor, cujo trabalho deu origem
ao grupo de teatro Círculo de TREs, hoje trabalhando Fernando
Pessoa.
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L’espirit d’escalier
Quando um ônibus quase-cheio te coloca para sentar ao
lado de uma garota com um livro de poesias no colo, você sabe
que o universo não poderia te dar outro sinal maior. Essa é a sua
chance. Quando isso acontecer, não comente sobre aqueles cabelos ruivos balançando com a brisa preguiçosa da tarde, essas
dos verões de um local cheio de praias como esse. Tampouco
comente das sardas bronzeadas pelo sol de férias, do perfume,
ou das curvas delicadas que descem da alça daquele vestido floral vermelho.
Não, deixe todas estas irresistibilidades para serem confessadas depois: nesta hora, apenas preste atenção no livro. Reparou que ele ensina como ler poesia? Então pergunte, “por que
você quer que te ensinem a ler poemas se a interpretação deles
só depende de você?”
Com uma pergunta perfeita dessas, você sabe, tudo pode
ser respondido. É aí que ela responde, o livro não se trata de ler
com os olhos, mas em voz alta, declamação. É exatamente nesse momento que você confessa não ter coragem de declamar
as poesias que lê. “É algo sujo como Bocage?” Você ri. “É um
autor cubano que comeria Bocage de colher.” A risada dela vem
do duplo sentido. “Gosto, mas no momento estou digerindo um
chileno mais suave, Neruda.” Pronto, la conexión latina fue establecida.
Não são as páginas amarrotadas, nem os óculos grossos,
mas somente a literatura o verdadeiro fator de união de dois
vermes de biblioteca como vocês. E aos bons leitores, isso pode
ser lido nos olhos, quando a pessoa fala sobre o que gosta de
ler.
Disso vocês dois pulam pra um momento de contemplação: o topo do trajeto do ônibus revela a vista maravilhosa de
uma grande lagoa. E é impossível não se encantar com o ar dela
de admiração, os olhos dela perdidos no azul da água. “Dá para
passar o dia inteiro observando essa maravilha, não é?” Sim,
você se perde no azul dos olhos dela, alternando entre o deleite
do momento e da existência. É quase de cair no concretismo
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do Gullar e recitar aquele poema, Como Dois e Dois São Quatro.
Como era mesmo? Qualquer coisa com olhos claros e pele morena. Algum paralelo sobre o azul ser oceano e a lagoa ser serena.
Mas a pele dela é quase-pálida, então é preciso mudar. Não se
preocupe, qualquer imortal cede licença poética quando se trata de um possível amor. Deus, por quê é tão difícil de lembrar de
versos quando se está afogando na beleza?
Quando isso acontecer, ouse. Pegue-a pela mão e convide-a para descer no próximo ponto, jogar tudo para o alto, admirar
as razões do mundo ser assim, sentados em um café, contemplando a tarde e as similaridades não-ditas entre vocês. Ela vai
topar, acredite, pois leu um desejo ardente em você assim que
sua brincadeira desafiou mais do que apenas o intelecto. Mas
e se ela recusar? E se ela tiver algo para fazer? E se ela te achar
sinistro? Cale sua mente! Um sábio mandou dizer, através de peregrinos drogados, de que la suerte y la fortuna son como las mujeres: hay que enfrentarlas de frente. Y todo lo que piden es coraje.
Viu? Viu como valeu a pena? Quando foi a última vez que
sorriste desse jeito, jovem? Quando foi que um “sim” desses levou a uma tempestade de emoções fortes como essa? Aquilo
era só o princípio de ventos novos. E no momento do primeiro
beijo isso veio como aquela certeza não dita – Hay mujeres que
no són solo mujeres pero tambíen fuerzas destructivas de la naturaleza. E quando lhes verem de mãos dadas por aí, explicite: se
não fosse aquele livro de poesia, tudo teria sido diferente.
Por isso, da próxima vez que tal situação ocorrer com você,
lembre-se do livro. Não faça como eu, que deixou a oportunidade passar e ficou calado, ignorando tais calmos olhos, tais únicas
chances. Não desça do ônibus puto consigo mesmo, resignado
de não ter tomado a iniciativa com medo de uma rejeição tão
obscura que o constrangimento te catapultasse pela janela do
latão. O universo te dá sinais que, se você ouvir bem, não vai te
fazer passar por trouxa.
Ninguém nunca fala sobre a sabedoria que vem do não-fazer. A ela, se dá o nome de arrependimento. A resposta perfeita
só vem quando você sai da situação. Maldita realidade. Existe
um nome para essa sensação infernal. Os franceses chamavam
isso de O espírito da escada, L’esprit d’escalier. Não, que se fodam os franceses. Deixe-me aqui com minha miséria latina. Bem
que o Gabo já dizia que la sabiduría nos llega cuando ya no nos
sirve de nada.
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***
Meu, que merda de prova de última hora. Por que é que
alguém precisa conhecer os mil tipos de leitura de poesia que
existem? E que diferença faz eu ter que ensinar isso pra moleque
de sexta série? Esses só querem saber de olhar pra bunda da
estagiária. Punheteiros. Que ódio de trabalho, que ódio de vida.
E o que é que esse cara tá me olhando? Meu Deus, que tipo de
estranho senta do seu lado e fica te olhando assim? Nossa, ele
deve ser meio psicopata.
Deixa eu virar pra janela. Olhando pra lagoa pelo menos
ninguém vai me deixar constrangida. Da próxima vez, juro que
sento nesses bancos individuais. Era isso que eu devia ter feito.
Merda, é como dizia o Gabo, a sabedoria só nos chega quando
não nos serve de nada mesmo.

Gabriel D. Lourenço

gdarosl@gmail.com

Redator, roteirista e ex-designer, atualmente cursa Jornalismo
na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Natural de
Criciúma, tem 23 anos e explora os diversos formatos narrativos.
Firme defensor da ambiguidade moral e do ceticismo sem causa,
é apaixonado por literatura noir, heróis escusos e realismo
sujo. Publica, sem compromisso, contos em seu blog Caneta de
Aluguel.
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Paixão sem fronteira
Na universidade, o som da campainha invadia todo o prédio, anunciando o final de mais um dia de estudo. – Muito bem,
continuando, como estamos terminando o primeiro semestre,
do primeiro ano, serei boazinha com vocês. Quero o resumo de
Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro. Escolham
a obra, e para quem quiser, pode trabalhar em dupla, mas lembrem-se, estarei atenta para alguma colagem de texto da internet, e eventualmente se isso acontecer, a pena é nota zero. O
trabalho é para terça feira, portanto terão quatro dias, para entregar. Para aquele que não lembra ou desconhece o autor, não
precisa voltar na próxima aula. Sintam-se beijados, boa noite e
bom final de semana.
O estúdio de revelação de Ricardo, ficava em um quarto no
fundo da casa. Luana ao chegar foi direto para o estúdio. – Meu
mocinho, trabalhando ainda a esta hora, te adoamo meu mocinho – abraçando Ricardo pelas costas, que respondia entre risos
– mocinho de cabelos grisalhos, você quer dizer. Adoamo? O que
é isso, uma nova expressão? – É um neologismo que eu criei,
agora a pouco a caminho de casa, é a fusão dos verbos adorar e
amar. – Então te adoamo, muito e muito também minha olhar-sereia. – hoje encarreguei os alunos de escolherem e fazerem
o resumo de uma obra do Machado de Assis, agora diga você,
o que tu acha, Capitu traiu Bentinho ou não? – Eu acredito que
sim, Algo que você jamais fará comigo não é?
Pouco depois convidou Ricardo para irem à uma pizzaria,
pois ela queria comemorar os seus seis primeiros meses como
professora universitária. Ricardo aceitou de pronto, concordando que não havia nada mais justo, afinal, lecionar para o ensino
médio e para a universidade, há uma diferença enorme.
No caminho de volta para casa, Ricardo continuava na direção. Quando saía, de uma parada num semáforo, viu de súbito
uma luz forte do seu lado oposto, acompanhada de som alto de
frenagem, e antes que pudesse reagir, ouviu apenas um forte
estrondo, acompanhado de uma batida com a cabeça. Passaram-se segundos, até que ele recobrou a consciência, para notar
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a esposa desacordada ao lado, com o celular, chamou o socorro,
exclamando entre gritos da extrema urgência no caso.
No hospital, após passar por uma bateria de exames, sem
nada ser constatado, exceto um hematoma na cabeça, aguardava o médico que cuidava de Luana. Passou-se, pouco mais de
uma hora, até que o médico veio explicar que, segundo os socorristas, fora um motorista jovem e embriagado, que não parara no sinal vermelho, atingindo o carro dele do lado direito. A
batida fora tão forte, que o motorista fora parar sobre o capô,
pois não estava usando cinto e sua morte foi imediata. Enquanto o lado de Luana, absorveu todo o impacto, tendo grandes
consequências na cabeça, com possíveis prejuízos no hemisfério direito do cérebro.
As horas contavam o agravamento do quadro clínico de
Luana, enquanto Ricardo, não saía das proximidades do CTI, ou
perguntando ao médico a possibilidade de translada-la para outro hospital, até mesmo de outro estado, mas sempre recebia a
negativa, pois o quadro clínico inspirava muito cuidado e poderia não resistir ao processo de translado.
No final da tarde do terceiro dia, Luana passou por um lugar de muita luz e logo em seguida, conseguia ver uma forte luz
branca, que foi perdendo a intensidade, acompanhada de uma
voz feminina que lembrava alguém e chamava-a pelo nome –
Luana, vamos querida, acorde, pode abrir os olhos! – Vó? Mas
o que está acontecendo afinal? Será que estou sonhando? Mas
não pode ser sonho, pois a última coisa que lembro, foi que estava voltando de uma pizzaria com o Ricardo... e depois... um
estrondo e uma luz forte, mas se houve algo mais, não consigo
lembrar, será que foi um acidente e estou sonhando na cama de
algum hospital? – Bom... de uma coisa você está certa, houve um
acidente, mas você não está morta, está viva, mas num outro
plano e portanto isto não é um sonho! – Explicava a senhora simpática, sempre com um ar de sorriso, ao lado de Luana. – Meu
Deus! Então quer dizer que eu morri, não, não pode ser. Vó, me
ajude vó, por favor, ainda sou muito nova pra morrer, me ajude
a voltar, isto só pode ser um engano. – Querida, a primeira coisa
que você irá aprender aqui, é aqui não ocorrem enganos! E logo
você vai compreender, que a morte não existe, é apenas uma
passagem e mudança de plano existencial, abandonamos a matéria para assumirmos a verdadeira forma.
Passados dois meses terrestres, a loucura começava a mos48

A

mai/jun 2015

trar os limiares para Ricardo, a barba por fazer, o estúdio abandonado, caixas de pizzas abandonadas pela garagem, pois esta
era sua alimentação por não sair mais de casa. Na iminência, de
abandonar a ideia da vernissage, pela qual havia trabalhado tanto. Agora, apenas bebia e chamava pelo nome de Luana durante
todo o dia e à noite.
Não tardou, para um de seus melhores amigos, sentir a falta dele e procura-lo. Ao chegar na casa, Márcio não espantou-se, pois sabia o quanto Luana representava para Ricardo. Após
chamar Ricardo no portão, notou que estava na hora exata de
ajuda-lo. Em meio a um choro convulsivo, Ricardo o abraçou,
balbuciando palavras ininteligíveis. Márcio abraçando-o também explicou o motivo da visita, afirmando ter a solução e esperava que Ricardo concordasse .
Passado uma semana, os dois partiram para Uberaba. Márcio afirmava, que se houvesse alguma forma de trazer um conforto espiritual para Ricardo, esta era a mais sensata. Embora
não pudessem mais contar com o Xico Xavier, mas ele havia deixado bons sucessores. E enfatizava para Ricardo, que não havia
necessidade, de ele acreditar, mas deveria ter fé. Pois a fé é fundamental, seja qual for o âmbito ou situação.
Rumaram direto para o centro espírita, onde Chico Xavier,
atendera durante toda a vida em Minas gerais. Embora o médium, houvesse explicado, em não ter uma perspectiva exata de
tempo para conseguir algo. No terceiro dia, Ricardo recebeu a
notícia para ir ao centro, pois tinha novidades. Seus olhos transbordaram em lágrimas ao ver a pequena carta: - Meu mocinho,
a saudade é enorme, mas aqui aprendemos a enfrentar tudo
com coragem e fé. Estou em companhia da vó Olívia, que está
cuidando-me e instruindo desde a minha chegada. Vai demorar,
para voltarmos a nos ver, mas voltaremos, tenha tanta certeza
como o dia precede a noite, e afirmo-te, o amor existe em qualquer instância. E por fim, continue a seguir a tua vida, por favor,
pois vou acompanhar-te sempre que possível. Te adoamo, beijos
da tua olhar-sereia. Ricardo abraçava Márcio em meio a soluços
de incontida alegria, e beijava as mãos do médium, que o confortava com palavras.
O amor existe em todos os meios, onde algumas vezes,
mesmo com a separação da morte, ele continua a existir, pois
para este sentimento, definitivamente não há fronteiras.
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Bodas de um notívago
Igor de Freitas Gomes

A madrugada me é fiel, como noiva imaculada, cadenciada de
paixão...

“Estudante
de Relações
Públicas da
UERJ, tenho
como paixões
o Cinema, a
Fotografia, a
Literatura e as
Artes. Com a
poesia, o conto
e a crônica,
venho deixando
me levar pela
escrita. Um
pouco artista,
um pouco
arteiro.”

As manhãs me sufocam, me tacam chinelo, oh mamãe!

rogifg@yahoo.com.br

As tardes me aquecem, inspiram meus olhares, paquero
piscando e sorrindo aquela guria doce como sonho de tarde da
padaria...
As noites são misteriosas, me trazem um misto de novidade,
inquietude, com quem devo partilhar a solitude? Madrugada,
és tu, fica aqui comigo, desposo-te e ninas comigo ao alvorecer
de um novo dia
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Sonhando com Sereias
Estrela Branca

Tudo que procuro
Você que eu amo
Você que eu desejo
Eu te amo linda dama
Você um sonho real
Eu te amo lindo Anjo
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Estudante de
computação na
UFRRJ nascido
e criado no
Rio de Janeiro,
tem enorme
admiração
pela cultura
japonesa.

Te amo com mais que palavras
Amo mais do que posso dizer
Fico perdido em seu olhar
Teus lábios me enlouquecem
Teu toque me sufoca, dama
Então me leve e me fascine
Pois te quero mais que tudo
Pois ter você é uma fantasia
Então me leve ao fundo desse sonho
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