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Primeiramente, gostaria de pedir desculpas. A revista 
atrasou, e muito, porque eu acabei perdendo o controle 
da minha rotina. Em parte, isso aconteceu por causa da 
pandemia.  Mas a equipe concordou que a situação não está 
boa para nenhum de nós.

Por causa disso, tomamos a decisão de pausar a revista. 
Essa será a última edição por um tempo. A previsão é voltar 
em 2023, que é a minha previsão para terminar o doutorado, 
quando eu vou ter mais tempo para me dedicar à revista e 
(espero) a pandemia já terá melhorado.

Gostaria de agradecer o apoio de todos vocês e a 
compreensão nesse momento difícil. Esperamos que todos 
estejam se mantendo seguros na medida do possível e a 
gente se vê na volta.

Editorial

Mayara Barros
Editora-chefe
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Todo cientista é artista,
Pois a Arte imita a vida,
Pois a Ciência duvida,
E são ambas atrevidas

E passíveis de contradição.

Todo cientista é artista
Pois a Ciência questiona,
Pois a Arte sugestiona,

E são ambas incômodas,
Causadoras de reflexão.

Todo cientista é artista
Pois a Arte deslumbra,

Pois a Ciência vislumbra,
E são ambas penumbras,

De um universo de conexão.

Todo cientista é artista,
E se não fosse um fato realista,
Jamais haveria luz na escuridão. 

No fim, a vida imita a Arte,
O homem explorou Marte,

E a Ciência sofreu difamação.

Artiência
Gabriela Larissa L. da Silva

gabriela.larissa39@yahoo.com
Gabriela é paulis-
tana, nascida em 

13 de março de 
1998. Atualmen-

te (2021) mora 
em Botucatu-

-SP, onde está 
cursando mes-

trado na área de 
neurociências. É 

biomédica, leitora 
voraz, tagarela, 

bailarina amado-
ra, adora apren-

der e ensinar 
coisas novas e é 
apaixonada por 

natureza, ciência, 
leite com café, 
coentro, litera-
tura e artes em 

geral.
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Lembro-me da primeira vez que senti o impulso, a neces-
sidade. Eu estava na biblioteca da escola quando minha melhor 
amiga passou pelas portas, fazendo o mínimo de barulho pos-
sível, se sentou ao meu lado e perguntou: “você está lendo?”. 
Olhei para o meu livro e em seguida para o rosto dela. Uma risa-
da começou a se formar em minha garganta e eu respondi que 
“não, estou fazendo crochê”.  Como fui capaz de uma coisa des-
sas? Meu coração disparou quando percebi que ela procurava a 
linha e a agulha. Desconversei, disse que já tinha guardado os 
materiais na bolsa.

Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. 
Pensei que talvez eu tivesse algum transtorno, mas nada na psi-
cologia fazia menção ao meu problema. Passei a visitar várias 
bibliotecas, até que encontrei uma muito antiga. No terceiro an-
dar, no corredor mais escuro e estreito, achei o livro que me fez 
compreender o que há comigo. Infelizmente, a resposta não me 
trouxe paz.

Agora, na idade adulta, finalmente aceitei a verdade, mas 
apenas dois amigos sabem sobre isso. Eu precisava contar às 
minhas mães, mesmo não sabendo qual seria a reação delas ao 
ouvirem que não sou verdidiana.

Levantei pela manhã e segui para o banheiro, a pia era 
dourada demais e as pilastras da minha casa, prateadas e re-
luzentes, incomodavam meus olhos quando passava por elas. 
Quando eu era criança e me encostava em pilastras como essas, 
meus ouvidos doíam com o tilintar das estruturas. Em Verdade, 
o planeta onde cresci, as residências são padronizadas; paredes, 
portas e pilares emitem melodias toda vez que alguém os toca, 
dependendo da duração ou intensidade do toque. Minhas mães 
sorriam e cantavam junto com essas melodias enquanto eu ta-
pava os ouvidos com força. Deveriam ter percebido que eu era 
diferente.

Em Verdade Vos 
Digo
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Escovei os dentes e me olhei no espelho demoradamente. 
Assim que o meu expediente acabasse, deveria ir direto contar 
a elas quem eu sou.

A manhã de trabalho foi tranquila. Em Verdade os profes-
sores estão no grupo dos profissionais de maior prestígio. Além 
de contar com o respeito dos estudantes, a carga horária é leve 
e a escola oferta ótimos materiais de trabalho, o que me ajudou 
muito neste dia, pois estava um tanto desconcentrada. Alguns 
alunos me perguntaram se estava tudo bem e ofereceram ajuda 
para distribuir as lições.

Depois que descobri sobre mim, li um pouco mais sobre o 
meu possível planeta natal e fiquei perplexa ao saber como os 
professores são tratados lá. Isso me fez entender o privilégio de 
morar em Verdade.

Não estava bem para dirigir, preferi pegar um transporte 
público. Cerca de meia hora depois, eu estava no prédio onde 
moravam minhas mães. Parei no corredor, o coração batendo 
mais forte do que nunca. Coloquei meus protetores de ouvido e 
bati na porta. Podia imaginá-las cantarolando com as estruturas. 
Logo, a entrada se abriu para mim. Esperei alguns segundos até 
ter a certeza de que o som já se fora e tirei os protetores do meu 
ouvido.

— Oi, mãe – dei um beijo na bochecha dela.
— Que cara é essa, Cali?
— Eu preciso conversar com vocês. Cadê a mãe?
— Ojana! – Nile gritou. Minha mãe apareceu em um segun-

do.
— Oooi, meu amor! – meu abraçou também. – O que acon-

teceu?
Peguei a mão de cada uma e as levei para o sofá, elas se 

sentaram e eu também, de maneira que ficássemos todas visí-
veis.

Tentei falar, mas as palavras pareciam estar presas na gar-
ganta. Respirei fundo.

— Já faz um tempo que eu me sinto diferente de vocês. 
Desculpa, preciso beber alguma coisa.

Nile se levantou imediatamente e me trouxe um copo de 
água. Agradeci.

— Vocês me adotaram, quero que saibam que sou grata e 
muito feliz por ter crescido nessa família. Vocês me deram todo 
o amor do mundo. Eu só queria ser exatamente como vocês... – 
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minha garganta se fechou e lágrimas rolaram.
— Cali, você quer dizer que é – Ojana começou a fa-

lar, mas parou para umedecer os lábios e olhar para Nile, 
preocupada – heterossexual? Porque, se for, tudo bem. 
Não somos preconceituosas. O Kimay é seu namorado? 

— Quê?! Não! Eca! Não! Deusa minha! Não é sobre isso que 
vim conversar. –Seria melhor falar de uma vez. – Eu não sou ver-
didiana. Houve algum erro no momento da adoção ou... Eu não 
sei. Acho que sou de um planeta chamado Terra.

Elas se entreolharam. Agora foi a vez de Ojana se levantar 
e trazer uma garrafa de Jabuticoólica, uma bebida com alto teor 
de álcool. Serviu o líquido arroxeado em pequenas taças.

— Por que você acha isso, minha filha? – Neli perguntou 
depois de tomar um gole considerável.

— Eu descobri quando era adolescente. A Liane perguntou 
se eu estava lendo, e eu realmente estava, mas respondi que 
estava fazendo crochê. Eu fui sarcástica. – Neli reprimiu um sus-
piro de espanto – Depois disso passei muito tempo em biblio-
tecas procurando algum distúrbio que pudesse explicar o meu 
comportamento, mas não achei. Então, uma ideia se passou 
pela minha cabeça: talvez eu não fosse uma real verdidiana. É 
impossível para os nascidos nesse planeta falar mentira ou usar 
sarcasmo, mas para mim essas coisas são tão naturais que pare-
cem ser necessárias.

Eu esperava uma reação mais forte das minhas mães, mas 
elas continuaram trocando olhares e bebendo em silêncio.

— Você já mentiu para nós, Cali? – Ojana perguntou.
— Já. Eu dizia que ia à casa da Liane, mas eu estava na bi-

blioteca lendo sobre a Terra.
— O que você descobriu?
— O suficiente para entender que não sou tão virtuosa 

como os verdidianos reais. Meu lugar não é aqui.
— Esse é o seu lugar. Em Verdade, Vos Digo.
— Verdade não é o meu planeta natal, mãe! E Vos Digo é 

um distrito bom, mas eu não quero viver aqui para sempre. Vo-
cês sabem disso. 

— Cali, você é tão virtuosa quanto nós. É a pessoa mais 
maravilhosa que conheço – Nile interviu.

Encarei as duas, analisando suas expressões.
— Por que não estão surpresas? Já desconfiavam?



11

As duas se entreolharam.
— Nós te trouxemos da Terra.
— Nile, não! – Ojana gritou.
— Espera. Quê?! – falei, confusa.
— Nile...
— Já passou da hora dela entender.
Eu olhava de uma para outra, a boca aberta, tentando com-

preender o que estava acontecendo. As duas deram as mãos e 
suspiraram.

— Você é alienígena, Cali – Nile concluiu.

**

Precisei me afastar do meu emprego. Depois da conversa 
com minhas mães, fiquei ainda mais distraída e precisei de um 
tempo para digerir toda a informação. Sou uma imigrante ilegal 
neste mundo.

Em Verdade, temos uma relação amigável com outros pla-
netas, exceto com um: a Terra. Desde pequenos aprendemos 
sobre a hostilidade terráquea e seus perigos, além de sua falta 
de avanço tecnológico e moral, em comparação aos dezessete 
planetas vizinhos.

A extrema sinceridade dos verdidianos faz os outros mun-
dos nos ver como os mais confiáveis para fazer negócios. Temos 
crimes e outros problemas, claro, mas muito abaixo das estatís-
ticas planetárias. Exatamente por isso, o governo não permite a 
estadia prolongada de nenhum ser de outro planeta.

Minhas mães me contaram a história completa de como 
vim parar neste mundo. Não acredito que sofri calada por tanto 
tempo, mas, em minha defesa, fiquei com medo de que elas pu-
dessem se encrencar por minha causa.

Aparentemente, as duas não eram professoras, como me 
disseram a vida inteira. Eram pilotos de naves e responsáveis 
por recolher informações sobre a Terra para entender as armas 
nucleares produzidas. Em uma dessas “visitas”, a nave apresen-
tou problemas e tiveram que pousar às pressas em uma cidade 
pequena.

As pessoas estavam agitadas com algum evento que ocor-
ria. Ojana e Nile não se preocuparam, queriam apenas conser-
tar o a nave e saírem dali o mais rápido possível. Estavam quase 
conseguindo, quando ouviram gritos desesperados de uma mu-
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lher seguidos de um estrondo. O chão tremeu. 
Estavam perto o suficiente para ver as labaredas toman-

do a cidade e vultos de pessoas correndo para todos os lados. 
Ojana entrou na nave e constatou que estava tudo funcionando 
outra vez, gritou para que minha outra mãe subisse para parti-
rem. Nile, no entanto, estava parada e com os ouvidos atentos, 
a arma de laser já preparada na mão esquerda e o punhal afiado, 
na direita.

Os passos ficavam mais lentos e pesados enquanto a pes-
soa saía do emaranhado de árvores. Foi então que Nile viu mi-
nha terceira mãe. A mulher se aproximou com dificuldades, pa-
recendo não notar a nave em formato oval parada ali. Carregava 
um embrulho. 

Ojana decidiu ir ver o que estava acontecendo e se deparou 
com a esposa recebendo cuidadosamente o pacote. O primeiro 
impulso foi gritar para Nile que estavam ultrapassando todas as 
leis; o segundo, foi correr em direção a ela.

A terráquea estava gravemente ferida, o sangue ensopava 
as roupas. As suas últimas palavras foram: “cuidem dela, por fa-
vor”.

Minhas mães ouviram outro estrondo, ainda mais forte. 
Pensaram em levar a mulher para dentro da nave, mas ela não 
tinha mais vida. Estava caída com os olhos semiabertos.

As duas subiram a rampa depressa e ascenderam aos céus 
em alta velocidade. Nile desembrulhou os tecidos com cuidado 
até que eu me revelasse.

Por dias me esconderam em sua casa, temerosas de que 
alguma coisa ruim acontecesse comigo caso as autoridades da 
Verdade soubessem, mas quando uma das superiores pergun-
tou à Ojana se tinha acontecido algo diferente durante a visita à 
Terra, ela teve que ser honesta.

Minhas mães foram julgadas e perderam a licença para pi-
lotar por minha causa. Os juízes queriam a todo custo me enviar 
de volta à Terra. Nile, em um momento de desespero, fez o ju-
ramento de nunca me deixar saber sobre minhas origens, e, se 
algum dia eu descobrisse, seria entregue às autoridades.

É claro que minhas mães acreditavam que esse dia nunca 
chegaria. Agora, no entanto, eu sabia que precisava me entre-
gar, mesmo com todo apelo de Nile e Ojana para que eu esque-
cesse toda essa história.

Eu poderia, sim, fingir que não sei de onde sou, mas seria 
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desleal aos valores que cresci aprendendo. A verdade deve pre-
valecer a todo custo.

**

Caminhei com meu coração ainda mais acelerado do que 
quando fui contar a verdade para as minhas mães. Passei pe-
las portas de vidro com detalhes prateados e logo fui abordada 
por um atendente. Disse que queria conversar com os oficiais do 
caso MML94. Ele me olhou com espanto, acenou com a cabeça 
e se dirigiu ao próximo interfone. Em menos de um minuto, eu 
estava em uma sala grande e branca com cadeiras no meio e 
cinco poltronas viradas para o centro. Fui convidada, por uma 
mulher alta e careca, a me sentar em uma das cadeiras enquanto 
os oficiais tomavam assento nas outras quatro poltronas.

— Cali, vejo que finalmente chegou o dia. Meu nome é Ma-
liel, fui eu que a recebi aqui neste planeta.

— Obrigada, Maliel.
— Estes são Otaha, Aneta, Oprão e Brati, meus companhei-

ros. Então, me diga, como você descobriu que é terráquea?
— Eu sei que os verdidianos não podem mentir e eu, infe-

lizmente, sou muito sarcástica, e às vezes minto.
Todos suspiraram ao ouvir as últimas palavras da minha fra-

se.
— Muito bem, e quando você descobriu isso?
— Na adolescência, quando senti a necessidade de ser sar-

cástica com uma amiga.
— Suas mães sabem desse fato desde a sua adolescência?
— Não, contei para elas a poucos dias, e então soube do 

juramento. Por isso vim me entregar.
— E como posso confiar em você, criatura que mente?
— Eu tenho esse impulso, sim, mas dou muito valor a todas 

as lições que aprendi nesse planeta.
— Suas mães não quiseram te acompanhar?
— Não, isso foi demais para elas.
— Eu entendo. Agradecemos muito sua colaboração e sua 

boa vontade para se entregar. Vamos ponderar sobre o caso e 
retomaremos o julgamento em 20 minutos.

Os primeiros cinco minutos, passei chorando e encolhida 
em uma cadeira na sala de espera. Meus amigos, assim que sou-
beram por meio de minhas mães, vieram ao meu encontro. Eu 
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não queria contar para eles sobre a minha possível deportação, 
não queria ter que lidar com mais despedidas. Quando o interva-
lo estava prestes a terminar, minhas mães apareceram de mala 
pronta e sorriso no rosto. Mal tive tempo de conversar com elas 
e tentar entender porque que estavam com toda aquela baga-
gem.

Ao entrar novamente na sala de julgamento, não fui con-
vidada a me sentar. Maliel daria seu veredito de forma objetiva.

— Cali, chegamos à decisão já pré-determinada. Você deve 
voltar para o seu planeta de origem, entretanto, por sua boa 
conduta e bom serviço prestado à Verdade, te concedemos pas-
se-livre para viagens de curto período, de curto período – ela 
enfatizou – para visitar seus amigos. Suas mães enviaram, nas 
últimas horas, o pedido para que fossem levadas à Terra junto 
com você. Não sabemos o que irá acontecer caso algum terrá-
queo ou mesmo o governo de seu planeta descubra a estadia 
delas. De qualquer maneira, vocês perdem a cidadania verdidia-
na neste momento e, se houver algum problema, cortaremos 
contato permanentemente.

Eu me senti tonta com as informações. A Terra é um lugar 
perigoso demais para o amor que minhas mães têm uma pela 
outra. Saí da sala caminhando devagar, parei em frente à minha 
família e amigos e contei o que havia sido decidido. Meus ami-
gos me abraçaram. Minhas mães já sabiam o que aconteceria.

— Vocês não podem fazer isso – falei – ir para Terra. É tão 
diferente daqui! Vocês vão ter uma melhor vida ficando em Ver-
dade. Eu só quero honrar o que me ensinaram, não quero que 
corram perigo por minha causa.

— Essa decisão não é sua Cali. Pensamos muito sobre o 
que faríamos quando esse dia chegasse e já tomamos nossa de-
cisão anos antes.

Tentei argumentar de outras maneiras, mas elas sempre ti-
nham respostas.

Os eventos aconteceram muito rapidamente, mal tive tem-
po de processar a minha saída da Verdade. Assim que o julga-
mento terminou, fomos para minha casa, fizemos minhas malas 
e me despedi dos meus amigos. 

Minhas mães e eu fomos enviadas para estação de naves e 
antes daquele dia acabar já estávamos a caminho do meu novo 
lar.
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**

Não posso dizer que a Terra é ruim. As paredes e as portas 
não cantam quando eu bato o dedinho na quina do rodapé, as 
pias geralmente são brancas e as paredes podem ter as cores 
que quisermos.

As pessoas são sempre tão sarcásticas que meu estômago 
se revira de alegria. Sempre minto dizendo que está tudo bem 
quando pessoas com quem não tenho intimidade me pergun-
tam como as coisas vão. E apesar da minha profissão não ser tão 
valorizada, não trocaria a sala de aula com esses mini terráqueos 
por nenhum outro lugar.

Infelizmente, o amor ainda parece ser proibido quando 
foge aos padrões que a humanidade desenhou. Comparando os 
dois planetas, percebi que Verdade também tem seus proble-
mas quando se trata de paradigmas. Felizmente, as coisas estão 
avançando para os dois lados. Aos poucos, mas estão.

Minhas mães se adaptaram bem ao cotidiano terrestre, 
além disso, sempre que podemos, pegamos uma carona para 
visitar a Verdade e tomar uma Jabuticoólica. 

Amanhã completa um ano que moramos em Ouro Preto, 
Minas Gerais, de onde eu fui resgatada. Não sei dizer o tanto 
que sou grata pelo amor das minhas mães. No início, achei que 
tudo seria ruim, que minha vida tinha acabado, mas com o apoio 
delas, me redescobri.

Para minha surpresa, acabei conhecendo uma mulher que 
fez meu coração bater mais forte do que em todos os momen-
tos ruins que tive nos últimos tempos. Ela me acha um pouco 
misteriosa, mas é porque não posso contar de onde vim. Não 
ainda.

Quando vejo os sorrisos dela, em almoços de família com 
minhas mães, percebo que não importa de onde vim ou para 
onde vou, meu lar é onde existe o amor.

Maurylia Maria Loureiro

Maurylia é mineira, formada em Licenciatura em Letras, perse-
guida pelo número 42 desde a primeira vez que leu O Guia do 
Mochileiro das Galáxias e pertence à Sonserina. Acredita que a 
vida é muito curta para viver apenas uma realidade. Tem crush 
em vilões de filmes.

maurylia@gmail.com
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Qualquer escada em qualquer estrada
Um outro dia em que a noite brilha

E eu, tão mundano, com a minha espada
Nem escapo e já encontro outra armadilha

E uma a uma vou transgredindo
Mesmo que entregue a bocas pequenas

Que minha cabeça vão invadindo
Mas são expulsas, com seus dilemas

Não entendo o tempo do perecível
Ou como evolui o que é eterno
A certeza sempre é tão sensível

Folhas arrancadas de um caderno

Pois o problema é o aparente
Ser tudo aquilo o que se enxerga
Há tantas formas no que se sente

Há sempre mais do que se entrega

Nada é tão escuro que não esclareça
Nada é tão claro que não confunda
Nem bom, nem mal, como pareça
Nado pra onde o nada não inunda

Clareza
Regis José A. Junior
amorettijr@hotmail.com

Nascido em 1972, 
em Taquara/RS, 
é Funcionário Pú-
blico Municipal. 
Ama a literatura, 
em suas mais di-
versas vertentes. 
Ama, igualmen-
te, escrever. E o 
faz diariamente, 
pois acredita 
que a troca de 
experiências e 
sentimentos é 
essencial para a 
construção de um 
mundo melhor.



Alice se perguntou quanto do calor infernal dentro da caba-
na era gerado pelo notebook à sua frente. Talvez fosse melhor 
desligá-lo. Mas ela já tinha tentado isso e não adiantara nada. 
Pior: tinha perdido sua única distração. O melhor era respirar 
fundo e tentar se concentrar. Só faltavam mais alguns dias, e 
então elas iriam embora daquela ilha maldita.

Ela leu o título do artigo científico pela décima vez. Novos 
sensores para a detecção de sinais eletromagnéticos: revisão e 
perspectivas para a astrofísica, por Irwin Sterling. Ótimo. Ali ela 
encontraria as informações de que precisava para discutir os re-
sultados de seu doutorado. Pelo menos isso ela conseguia fazer 
naquele fim de mundo. Enquanto o gerador elétrico funcionas-
se, claro.

Alice se inclinou para frente, ansiosa para ler a introdução 
do trabalho. Mas, assim que se desencostou da cadeira, o suor 
escorreu por suas costas, causando-lhe um arrepio. Então a mu-
lher voltou para trás. A blusa ensopada colando no encosto de 
couro em um novo padrão pegajoso. Alice pulou mais uma vez 
para frente.

O que ela não daria por um ventilador...
Rangidos de madeira, típicos de um assoalho prestes a se 

desmanchar, anunciaram a chegada de Nora. Alice se virou para 
encarar a esposa. O maiô dela estava pingando, e sua pele mo-
rena parecia cintilar com a pouca luz do sol que penetrava na 
cabana.

— Sabe, Nora, não foi assim que eu imaginei nossa lua de 
mel.

A outra mulher torceu o cabelo cacheado, formando uma 
poça no chão. Alice comprimiu os lábios. Será que Nora não po-
dia fazer isso lá fora?

— Você também gostou da ideia, foquinha. — Nora incli-
nou a cabeça para o lado, o gesto típico de sua diplomacia. — E 

É Preciso Olhar nos 
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nós nos divertimos nos primeiros dias, não negue. Sei que está 
com saudade de casa, mas são só mais alguns dias. Depois dis-
so, o Rafa chega pra me substituir. Não posso ir embora agora, 
alguém precisa vigiar as tartarugas. Na noite passada uma delas 
subiu a Praia do Leão e cavou um buraco bem onde o arroio cor-
re na estação das chuvas. Se eu não tivesse movido os ovos de 
lugar...

Alice suspirou. Sim, ela tinha se divertido... durante as pri-
meiras horas. Enquanto admirava a paisagem, e principalmente 
à noite, quando a imensidão da Via Láctea brilhara sobre sua ca-
beça, sem luzes artificiais para escondê-la. Mas Alice logo perce-
bera que ali não havia ar-condicionado e que seu celular estava 
sem sinal.

Tentando se acalmar, Alice apanhou o copo ao lado do no-
tebook e tomou um gole de água morna.

— Isso é um canudo de plástico? — Nora franziu o cenho. 
— De onde você tirou isso?

— Eu achei em uma gaveta... — Alice tentou se defender. 
Aquela não era uma boa hora para elas brigarem, não com as 
duas presas em uma maldita ilha. — A água está morna. Parece 
que assim ela fica menos nojenta.

Nora mirou duramente a esposa, mas acabou relaxando os 
ombros. 

— Tudo bem, mas coloque no lixo quando terminar.
— É claro que vou colocar. O que você acha que eu sou, 

uma assassina de animais?
— Bem, você sabe o que canudinhos fazem, não sabe?
— Já disse que vou colocar no lixo!
— Eu não entendo você! Fica calculando o movimento de 

estrelas a vários anos-luz de distância, mas não se importa com 
seu próprio planeta. Nós só temos um, sabia?

Alice cruzou os braços.
— Existem vários planetas habitáveis na galáxia.
— Bem, isso não quer dizer que nós podemos...
Nora foi interrompida por um apito. Alice levou alguns se-

gundos para reconhecer o toque de seu celular. Ela não gostava 
de deixar a esposa falando sozinha, mas o telefone passava a 
maior parte do tempo sem sinal e a chamada podia ser impor-
tante. Lançou um olhar de desculpas a Nora e atendeu.

— Pickard? Alice Pickard?
A ligação estava péssima. Ainda assim, Alice conseguiu re-
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conhecer o próprio nome.
— Sim, é ela. Quem é?
— Ah, graças a Deus! Foi um pesadelo entrar em contato 

com você. Diga, você ainda está na... Ah, sinto muito, eu nem me 
apresentei. Sou Irwin Sterling. Seu orientador me passou seu nú-
mero. Ele disse que...

Alice mirou a tela do notebook: Irwin Sterling. Aquele era 
o autor do artigo que ela estava prestes a ler. Um dos maiores 
astrofísicos do mundo.

Nora limpou a garganta atrás dela.
— Está ocupada demais, foquinha? Tudo bem, eu vou vol-

tar pra praia. Pelo menos as tartarugas me dão alguma atenção. 
Alice afastou o celular da orelha. Se Nora pudesse esperar 

um instante... Ela não podia desligar agora, o celular ficaria sem 
sinal a qualquer momento. O que diabos Irwin Sterling poderia 
querer com ela?

Contudo, Nora já tinha saído. Comprimindo os lábios, Alice 
voltou à ligação.

— Doutor Sterling? Está me ouvindo?
— Não muito bem, mas sim, estou. Escute. Você ainda está 

naquela reserva ecológica? Qual é mesmo o nome... Sim, essa mes-
ma. Ainda está aí? Ótimo. Preciso que você faça algo para mim. 
Não, não para mim. Para a humanidade.

Alice engoliu a seco. Seria alguma piada?
— Eis o que aconteceu. Nós estávamos desenvolvendo um 

novo sensor, um equipamento muito mais sensível a perturbações 
eletromagnéticas quando comparado a...

— Sim, eu estava lendo sobre isso agora mesmo.
— Ótimo, então você conhece os detalhes. Precisamos que 

você instale o equipamento bem aí, na reserva.
— Aqui? — Alice piscou repetidamente. — Por que aqui?
— Porque ele captou um sinal vindo de algum lugar acima da 

reserva. Achamos que é um satélite geoestacionário, mas temos 
que chegar mais perto e apontar para cima para ter certeza da 
posição. Eu tentei enviar alguém da minha própria equipe, mas a 
burocracia para entrar aí é um pesadelo. Levaria meses. Graças a 
Deus temos você!

— Um sinal? Doutor, que sinal? Do que você está falando?
A voz de Sterling deixava transparecer sua empolgação:
— Um sinal alienígena! Organizado demais para ser aleató-

rio, mas tão fraco que até agora estava se passando por ruído de 
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fundo. É possível que esteja lá há anos, talvez séculos! Agora nós 
precisamos...

Alice devia ter ouvido errado, a ligação estava muito ruim. 
Mas Sterling continuou falando, e a palavra alienígena foi utiliza-
da várias vezes.

— Espere, doutor, espere. Como isso é possível? Nós tería-
mos visto o satélite. Eles teriam descido. Ou... mil coisas teriam 
acontecido, por Deus!

— É um satélite alienígena, doutora! Pode se parecer com 
qualquer coisa. Pode ser igual a uma rocha aos nossos olhos, até 
onde sabemos. Além disso, nosso mundo pode ser hostil para eles. 
Talvez estejam acostumados ao vácuo, ou a altíssimas pressões. 
Também pode ser um satélite não tripulado. Nós não sabemos, 
doutora. Tudo é possível!

Alice abriu a boca para dizer que ela ainda não era doutora, 
mas decidiu que havia questões mais importantes com as quais 
se preocupar. Ela teria a chance de fazer parte de uma das maio-
res descobertas da humanidade! Precisava estar pronta.

Assim que Sterling desligou, Alice voltou a ler o artigo so-
bre o novo sensor.

***

As telhas não pareciam muito confiáveis, então Alice se 
deitou na beirada do teto, onde as vigas da cabana sustentariam 
seu peso. Suas costas cozinhavam ao sol.

— Você vai acabar caindo — disse Nora da praia.
— Eu sei o que estou fazendo...
Alice tirou o cabelo do rosto e começou a organizar os vá-

rios fios do sensor. O equipamento propriamente dito era pe-
queno e fácil de manusear, sua superioridade tecnológica se re-
sumia a um nanomaterial que apresentava supercondutividade 
a temperatura ambiente. A astrofísica apontou o sensor para 
cima e encaixou-o no espaço entre duas telhas. Então, passou 
os fios para dentro da cabana através de um buraco no teto.

Quando pensou que seu trabalho ali em cima tinha acaba-
do, percebeu que havia uma última proteção de plástico que ela 
deveria remover antes de ligar o aparelho. Tirou o cabelo do ros-
to mais uma vez e olhou para a esposa na praia. Se Nora encon-
trasse uma única embalagem, um único elástico caído na areia... 
Alice comprimiu os lábios. Ela removeu a proteção plástica com 
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cuidado e a usou para prender o cabelo.
— Você disse que vai fazer uma varredura do céu? — disse 

Nora. — Quer dizer que vai ter que girar esse negócio? Quanto 
tempo você vai precisar ficar aí em cima?

— Só mais alguns segundos, na verdade. O sensor gira so-
zinho.

Será que ela devia ter contado à esposa a verdadeira fun-
ção daquele equipamento? Alice balançou a cabeça. Nora não 
estava interessada em alienígenas. Para ela, a vida na Terra era 
suficiente. Até a lancha da guarda costeira a tinha irritado. Ela 
não se acalmara antes de o sensor estar entregue e o barco ter 
desaparecido no horizonte. Algo sobre assustar suas estúpidas 
tartarugas.

Decididamente, não era assim que Alice tinha imaginado 
sua lua de mel. Mas ela não devia estar surpresa, já que o casa-
mento tinha sido uma tentativa desesperada de salvar o relacio-
namento das duas. A legalização tinha demorado a acontecer, 
mas enfim chegara, e elas tinham comemorado. Entretanto, tal-
vez fosse tarde demais. Isso já era de se esperar, considerando 
que uma delas estava sempre olhando para as estrelas, enquan-
to a outra se contentava com o mundo onde nascera.

Alice ligou o sensor. O ponteiro do equipamento saltou 
para cima, oscilou algumas vezes, e então parou no meio do lei-
tor, indicando uma intensidade intermediária. A astrofísica sor-
riu. Era agora que vinha a parte divertida.

***

Os resultados eram horríveis. Sterling tinha dito que a ori-
gem do sinal era algum ponto acima da reserva ecológica, mas 
sempre que Alice apontava o sensor para cima ele indicava uma 
intensidade média. Quando ela o abaixava, entretanto, a leitu-
ra aumentava. E continuava aumentando, até o sensor alcançar 
seu ângulo limite, quase na linha do horizonte. Isso só podia sig-
nificar uma coisa: Sterling tinha cometido um erro. O sinal esta-
va vindo de outro lugar.

— Alguma nova informação? — perguntou o astrofísico 
pelo telefone. — Precisou a localização? Descobriu a altitude do 
satélite?

— Não, o sinal está ruim — mentiu Alice. — Acho que são 
as nuvens. Vou tentar de novo daqui alguns minutos.
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Ela não podia contar a verdade. Se Sterling descobrisse, 
carregaria o sensor na direção do sinal e Alice perderia sua chan-
ce de participar do primeiro contato humano com uma espécie 
alienígena. Ela precisava resolver o problema sozinha.

Era improvável que Sterling tivesse cometido um erro tão 
grosseiro. De fato, havia outra explicação. Talvez a fonte não 
fosse geoestacionária. Talvez estivesse se movendo, afastando-
-se da reserva. Com mais alguns dias de medidas, Alice poderia 
usar a variação na amplitude do sinal para calcular a velocidade 
do satélite alienígena, e então teria uma informação útil para le-
var a Sterling. É, devia ser isso. Tinha que ser.

A astrofísica deu um pulo quando percebeu que a esposa 
estava falando com ela.

— O quê? — Alice tirou o celular do ouvido e encostou-o no 
ombro. — Você disse alguma coisa?

— Eu disse — Nora repetiu — que acho que vi uma tartaru-
ga-verde subindo a Praia do Leão. Vou ter que ir até lá de novo. 

— Ah. — Alice procurou algo mais para dizer. A situação 
pedia algumas palavras. — Eu achei que elas só faziam isso à 
noite. Colocar os ovos, quero dizer.

— Já está quase anoitecendo. — Nora pareceu se esforçar 
para sorrir. — Bem... Boa sorte com a sua varredura.

A mulher se virou e saiu. Alice sabia que devia ir atrás dela. 
As duas precisavam conversar. Mas não agora, não enquanto 
um satélite alienígena perambulava sobre a Terra. Ela se virou 
para a tela do notebook.

Pela quinta vez, deu o comando para que o sensor desces-
se até quase a linha do horizonte. Pela quinta vez, observou en-
quanto o sinal aumentava cada vez mais.

Ocorreu-lhe, pela primeira vez, que havia outra explicação 
possível.

Deu mais um comando para que o sensor descesse, mas 
o programa respondeu que não era possível. Não havia como 
contornar aquela limitação física do equipamento.

— Alice?
— Doutor Sterling! Perdão, eu tinha me esquecido do se-

nhor. Os resultados estão estranhos, mas eu tive uma ideia. Dê-
-me um minuto...

— Não desligue, por favor. Levei duas horas para contatá-la 
desta vez.

— Vou levá-lo comigo.
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Alice pôs o celular no bolso e saiu da cabana.
Lá fora a praia brilhava sob o crepúsculo dourado. Nora 

ainda não tinha se afastado muito, suas pegadas marcavam a 
areia atrás dela.

Alice comprimiu os lábios. Ela devia estar muito desespe-
rada para tentar o que estava prestes a fazer. Mas não tinha ne-
nhuma outra ideia, então engoliu a seco e deu a volta na cabana. 

Uma vez do outro lado, subiu a escada até o teto. Lá em 
cima, deitou-se sobre as telhas, quase na borda. Arrastou-se 
para perto do sensor. Tirou-o do buraco onde ele estava e incli-
nou-o devagar até o horizonte. Então, comprimindo os lábios, 
continuou movendo-o para baixo. Para o oceano.

À medida que ele descia, o ponteiro subia, indicando um 
aumento na intensidade do sinal. Alice repetiu o movimento vá-
rias vezes. O resultado era sempre o mesmo.

Ela pegou o celular e murmurou: 
— Acho que descobri... 
— Descobriu? Descobriu a localização? Com que precisão? Rá-

pido, nós precisamos...
Alice não ouviu o resto. Ela ainda estava assimilando sua 

descoberta. Jamais lhe ocorrera que, com tantas estrelas no 
céu, a primeira espécie inteligente que a humanidade encontra-
ria estaria bem ali, em seu próprio planeta. No fundo de seus 
próprios oceanos. Emitindo ondas eletromagnéticas, procuran-
do alguém lá em cima, assim como a humanidade fazia ao olhar 
para o céu. Mas como era possível? Talvez estejam acostumados 
a altíssimas pressões, dissera Sterling. Talvez nosso mundo seja 
hostil para eles.

Alice olhou para a praia. Nora ainda estava à vista, obser-
vando o outro lado da baía com seus binóculos. Uma brisa fres-
ca soprava, trazendo o aroma do oceano. Pássaros cantavam na 
mata lá atrás.

Nora estava certa, afinal. Estivera certa o tempo todo. A 
resposta estava bem ali, na Terra.

— Doutora Pickard? Está aí, doutora?
— Sterling... Sim, estou. Mas preciso conferir alguns cálcu-

los. Ligo para o senhor assim que tiver certeza dos resultados.
— Espere! 
Alice finalizou a ligação e pôs o celular em modo avião. Des-

ceu do teto da cabana e cruzou a areia até a esposa.
— Encontrou a tartaruga?
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Nora se virou.
— Ah, sim. Ela subiu a praia, mas acho que só vai colocar 

os ovos depois que anoitecer. Vou ter que ir até lá, pra ver se ela 
não coloca no lugar errado...

Alice sorriu. Ela podia deixar os alienígenas para depois. Se 
eles já tinham esperado vários séculos, podiam esperar mais al-
guns dias.

— Será que eu posso ir com você?
Nora ergueu uma sobrancelha.
— Tem certeza? Vai demorar bastante.
— Tudo bem. Não tem outro lugar onde eu preferiria estar. 
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Conforme o inevitável 
me espreita da janela

e as incertezas se empilham
sob meus pés,

urge-me afirmar minha existência.

Deixo, pois, aos ventos
meus pensamentos

parcos
e desconexos

e vagos
e vadios

não obstante, meus!
Embora tardios

são tudo o que jamais 
pude parir...

Carregam em si o peso
do tempo infinito e massivo 

em sua voraz inércia 
como o gesto que emerge

da mão e se lança
à eternidade das coisas que existem

porque são possíveis 

Tudo o que há é vontade
e tudo o que já foi,

sempre o será 
porque pôde um dia

ser concebido.
Nada é, senão 
que seja antes 

percebido

Quando o tempo então me superar
restará o calor do meu grito

Epílogo
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para sempre a se dissipar
na infinitude de um cosmo vazio:

Eu, que não sou matéria 
eterna e concretamente

me faço ideia.

Amaral

Manezinho da Ilha, biólogo apaixonado. Vejo na poesia a 
expressão maior da  multidimensionalidade humana. Escrevo 
porque sinto. Talvez sirva à alguém...

ap.amaral@outlook.com
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Eu não lia Guilhermina Preta desde a graduação. Seus ro-
mances foram meu objeto de estudos antes mesmo de me de-
dicar à pesquisa como profissão. Ela publicara seus livros sob o 
pseudônimo de Franco Fernandes, lá nos anos 1920. Não era o 
tipo de literatura que faria sucesso naquele contexto: Mapingua-
ri do meio-dia, A diáspora dos encantados, Irmã de fogo nas ven-
tas, Pé virado na terra batida, Poeirinha. Surpreende que conse-
guira lançar cinco livros, pois nenhum vendeu o suficiente para 
custear as impressões.

Nos anos 1960, dois deles foram reeditados. A maioria dos 
leitores conhece Franco Fernandes por essas reedições. Modifi-
caram o estilo e cortaram trechos até as histórias virarem qual-
quer coisa. Homens editaram o trabalho de outro homem. Se 
soubessem que era mulher, nem teriam lançado.

Durante o mestrado, redescobri Guilhermina e parte de 
sua história. Encontrei os originais, alguns assinados por ela, re-
fiz sua rede de contatos editoriais, comprovei a autoria de cinco 
contos e lancei edições comentadas.

Sua mãe, Maria Emília, ficou famosa nos jornais de São Luís 
como A Preta, escrava liberta que espancava homens nas ma-
drugadas. Expulsa da capital, ela se casara com um Ka’apor co-
nhecido pelos karaí como Matador do Turiaçu. Com Guilhermina 
criança, rodaram o país até se estabelecerem em Vitória.

A adolescente Guilhermina viveu a boemia, foi figurinista 
do teatro Melphomene, fez cenários para sarais nos clubes e se 
tornou figura das mais benquistas. Assim, pôde publicar livros 
destinados ao seu círculo de admiradores.

Depois da ascensão de Vargas, esses amigos desaparece-
ram e, junto deles, os registros de Guilhermina. Engoli quilos de 
poeira em documentos antigos, mas nada de seu nome ou de 
Franco Fernandes após 1932.

Eu não pensava mais nela, já com minha aposentadoria ao 
alcance da mão. Mas foi ótimo perceber que eu ainda sentia pra-
zer na curiosidade. Isso foi na época em que me interessei pelo 
novo boom dos blogs. Todos investiam nisso. Jornais organiza-

O Coice
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vam colunistas em blogs, autores e artistas alimentavam seus 
espaços com resenhas e processos, e pesquisadores publicavam 
relatos em periódicos. Havia sucessos de crítica e público que só 
publicavam em blog. Mas não era minha geração. Eu não queria 
mais pesquisar, apenas aproveitar e tomar cuidado para não me 
viciar em redes sociais. Era isso, até O Coice.

Uma colega qualquer compartilhara um conto curto, pos-
tado naquele blog. Cliquei. Bastou um parágrafo e tive certeza. 
Mentira, fiquei muito tempo na dúvida. Apenas uma parte de 
mim quis acreditar. O estilo era inconfundível. Quem escrevia o 
blog O Coice era fã de Guilhermina. Quando mergulhamos em 
uma autora, é inevitável repetir o que lemos. Talvez isso valha 
para tudo.

Durante algum tempo, forcei meu texto para se parecer 
com o dela. Dava errado, ficava tudo uma merda. Aprendi a não 
fazer isso. Mas aquela pessoa conseguira replicar com perfei-
ção! Por isso levei um susto. Podiam ser só fanfics, mas eu quis 
acreditar que alguém encontrara textos inéditos e resolvera pu-
blicá-los do jeito mais simples.

Após sumir da história, Guilhermina poderia ter tido famí-
lia. De repente, a pessoa encontrara os arquivos da tataravó e O 
Coice era uma homenagem. Na inocência, ela não cogitara que 
haveria editoras interessadas.

A última postagem era da semana anterior. Fui direto à pri-
meira. Cinco anos de postagens quase semanais. Eu precisaria 
ler tudo para saber quais seriam originais, inéditos ou outra coi-
sa. Passei por uma centena de postagens: contos curtos e lon-
gos, crônicas e comentários críticos.

Por conta das crônicas e críticas, misturei minhas esperan-
ças, pois não deixaria de acreditar que alguns contos eram da 
própria Guilhermina. Inferno! Eu conhecia o jeito como ela enca-
deava palavra após palavra.

O Coice não tinha créditos nem imagens. Printei cada pos-
tagem, organizei tudo bonitinho e enviei mensagem na caixa de 
contato. Disse que o blog me encantara, o que era verdade, se-
gurei o milhão de perguntas que tinha em mente e perguntei se 
a pessoa já lera Guilhermina Preta. Meia hora para digitar três 
linhas.

Um dia, dois dias, uma semana, nenhuma resposta. Esperei 
pela próxima postagem e nada. Já cogitava pedir ajuda a um co-
lega metido a hacker pra descobrir de onde aquela pessoa pos-
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tava, quando chegou o e-mail.

Feliz demais por você ter gostado dos textos do blog. E agra-
deço muito por tudo o que você fez. As primeiras edições eram tão 
malfeitas! Acho que podemos considerar essas novas como defini-
tivas.

Sem identificação, mas já era alguma coisa. Se a pessoa co-
nhecia o meu trabalho, isso tirava algumas dúvidas. Na resposta, 
perguntei se os textos eram originais, se a pessoa era apenas 
uma leitora de Guilhermina ou uma parenta. Não escondi o meu 
espanto com o estilo da escrita.

É difícil fazer contato com desconhecidos e ainda mais com 
quem quer manter anonimato. A pessoa pode perder a paciên-
cia, ficar com preguiça ou se sentir invadida e aí, já era!

***

Não notei minha fixação com O Coice até aquela noite. 
Dormi com o computador ligado, em cima da cama, enquanto 
catalogava os textos por temas, por formas e por relações di-
retas com os já conhecidos e com as possíveis datas. Sim, eu já 
decidira viver a ideia de que eram originais. Só me toquei disso 
depois do susto.

Era madrugada. Eu não tinha o costume de ter pesadelos 
e aquele foi muito estranho. Como se eu fosse criança, com um 
terror extenso e concreto, uma fragilidade envergonhada, uma 
vontade de chorar e gritar por ajuda. Em anos, foi um dos pou-
cos momentos em que quis mais alguém em casa.

O problema era que eu tinha certeza de que havia mais al-
guém. Ou melhor, alguma coisa. Atrás da porta? Não dava pra 
ver direito no escuro. Tentei voltar à realidade. Levantei e acendi 
a luz. Passos. Patas? Aquilo correu.

Tinha um bicho dentro de casa? Como? No quinto andar? O 
gato do vizinho entrara pela janela? Difícil. Cedi ao medo e en-
costei a porta. Eu só precisava guardar o computador e dormir. 
Dormir de luz acesa. Eu faria isso, depois de uma boa meia hora 
tentando escutar qualquer ruído estranho.

Foi meio automático verificar a aba do e-mail antes de bai-
xar a tela. Não baixei. Tinha uma resposta.
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Siga esse tutu.

Não entendi. Será que ela queria começar uma conversa 
poética? Será que eu deveria responder com outra referência à 
Guilhermina? Pois aquilo só podia ser uma referência ao Papada 
de porco, um conto curtinho, publicado na seção de cartas da 
revista Labor, em 1925. Eu amava aquele texto. O tutu da histó-
ria, espécie de bicho-papão que costuma tomar a forma de por-
co-do-mato, atormentava uma criança escrava. Ao afastarem a 
criança da mãe, o tutu permanecera junto dela e já não era uma 
companhia assustadora, mas uma lembrança materna. O tutu e 
a criança terminavam amigos.

Não responderia ao e-mail. Era ridículo estar com medo de 
abrir a porta do quarto, e não dava pra dormir com tanta vonta-
de de mijar. Abri, ouvi os passos do bicho, corri para o banheiro 
e me tranquei. Acendi a luz. Não era alucinação. Havia algum 
bicho na minha casa e era grande.

Como pensar direito quando a gente está com medo, com 
barulhos estranhos e sem ninguém em casa? Naquela situação, 
isso ficou ainda pior. Quase uma hora depois de me trancar no 
banheiro, a ideia germinou. E se aquilo fosse um tutu de verda-
de?

Sim, ideia ridícula. Sono, cansaço, dias de leitura aficiona-
da, aquele e-mail, e o fato de o bicho ter fugido de mim duas 
vezes, ao invés de atacar, elevaram minha confiança. Tudo bem! 
É verdade, eu queria acreditar.

Eu tremia como se passasse por uma rua de paralelepípe-
dos. Abri a porta. Liguei a luz do corredor e nada. Luz da sala e 
nada. Luz da cozinha e... pronto!

Não segurei o ímpeto de correr para o quarto, me trancar 
e pegar o celular. Ligar para a polícia? Bombeiros? Síndica? Con-
trole de zoonoses? Exorcista? Caça-fantasmas?

A última alternativa me acalmou e sorri. Não era um bicho 
qualquer. Eu sabia o que eu tinha visto. Ele atravessou a porta 
aberta da área de serviço e a luz revelou a forma toda preta, 
sem brilho ou textura, como um buraco no espaço. Um buraco 
profundo, de silhueta oscilante e com patas. Patas? Os passos 
que ouvi. Movimento hesitante de bicho acuado. Tinha olhos. 
Olhos vermelhos sobre a massa preta. Dentes. Presas grandes 
que saiam... do focinho?

Parece que aceitei tudo com muita facilidade, mas não foi 
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assim. Foram horas de reflexão, o dia raiou e admiti a derrota. Eu 
não tinha visto um animal. E se aquilo ainda estivesse lá e fosse 
um tutu, o restante da história seria real? Se fosse um tutu, o e-
-mail faria algum sentido, ainda que absurdo.

A luz do sol, o barulho dos carros, das pessoas na rua e das 
TVs da vizinhança, ligadas no jornal da manhã, me deram cora-
gem. Troquei de roupa e ajeitei a mochila. Tudo é mais fácil sem 
o risco de correr de casa com a roupa de dormir.

Abri a porta do quarto. Calmaria. Atravessei o corredor até 
a sala. Lá estava. Entre o braço de sofá e a cortina, no canto mais 
escuro, onde nunca batia sol. Ficou parado. Consegui ver o mo-
vimento. Orelhas?

Se estava com medo de mim, não ia me atacar. Tutus ata-
cavam?

Era de verdade. Aquela criatura fora enviada até mim, e a 
mensagem dizia para segui-la. Como isso funcionaria? Se ele ia 
me guiar até algum lugar, eu teria que me aproximar. Nós tería-
mos que nos aproximar um do outro.

Apaguei a luz da sala. Cortinas fechadas. Penumbra.
Ele saiu da toca. Maior do que eu esperava. Mais alto que 

o braço do sofá. Um metro e tanto de comprimento? A silhueta 
do caititu se aproximou. Coração acelerou. Não corri. Era como 
se eu fosse o bicho e ele não quisesse me afugentar. Não sei 
quantos minutos ele demorou para chegar ao meio da sala, de 
tão lento e cuidadoso. Larguei mão do receio e caminhei em sua 
direção.

Eu não estava tão consciente assim das minhas ações. 
Quanto mais perto eu chegava, mais confiança e vontade de to-
cá-lo eu sentia. Estendi o braço e ele encostou a cabeça na pal-
ma da minha mão. Pelos macios. Pelos? Era quase um travessei-
ro felpudo. Um arrepio percorreu meu braço e subiu até minha 
nuca. Era como se estivesse em sua mente. Bodim. Seu nome 
era Bodim. O tutu tinha nome. Bodim sabia onde me levar e eu 
soube que ele jamais me faria mal.

Enquanto tomava café, veio a crise de risos. Havia um tutu 
na minha sala, eu tocara nele. Quem acreditaria? Tudo bem, não 
pretendia contar pra ninguém.

Quando tocava nele, eu sabia aonde ir. Ao me afastavar, 
esse saber desaparecia. Outra certeza, sobre a qual ele fora bem 
enfático, era a comida. Minha alimentação era uma vergonha e 
ele queria frutas. Foi assim que soube que ele quase desistira de 
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mim ao abrir a geladeira.
Passado o choque, barriga cheia, precisava seguir até o 

fim. Se me rendesse ao medo, me arrependeria que só! Minha 
dúvida era simples. Como carregar Bodim sem chamar a aten-
ção? Poderiam pensar que era um bicho de pelúcia caro. Mas, 
a simples presença do tutu causava efeitos. Não apenas medo. 
Era mais sutil, como a música que sobe antes da cena tensa. Era 
desagradável, mas ele não podia evitar.

Como se soubesse o que eu pensava, Bodim saiu da pe-
numbra e empurrou minha mochila com o focinho. Ele era bem 
maior que a mochila. Mas, não era um bicho comum. Eu já deve-
ria ter imaginado aquilo. Abri a mochila, Bodim pulou pra den-
tro. A fluidez da fumaça em um corpo sólido.

Com a mão dentro da mochila pendurada na frente do cor-
po, enfrentei olhares desconfiados até a rodoviária e peguei um 
ônibus para Irupi. Nunca tinha pisado no Caparaó, mas não tinha 
dúvidas. Era lá, em algum ponto depois do rio Santa Clara.

***

Enquanto atravessava o estado, tomei consciência da pos-
sibilidade mais evidente e desejada para o fim daquela viagem. 
Bodim só podia ser o tutu descrito em “Papada de porco” e Gui-
lhermina estaria viva.

Essa ideia tirou a sonolência causada pelo balanço do ôni-
bus. Entre curvas de montanhas, era penoso não cochilar. Em-
bora a presença de Bodim aflorasse sonhos ruins, pensar em 
Guilhermina viva me encheu de alegria. Com uns 130 anos? Até 
aí, tudo bem. Mas com energia para manter um blog com posta-
gens semanais?

Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, 
Venda Nova, Ibatiba, Iúna, Irupi. Não fosse a certeza que me to-
mava, teria desistido assim que desci do ônibus, pois não havia 
rodoviária. O ônibus parou perto da praça e os passageiros to-
maram seus rumos. Noite. Ponto de taxi vazio. Tudo vazio. O 
cenário perfeito para uma enrascada.

Praça pouco iluminada. Sei que a decisão de seguir em 
frente parece estúpida, mas a confiança só aumentava e eu já 
não conseguia tirar a mão dos pelos do Bodim.

O celular funcionava. Abri o aplicativo e chamei um carro, 
que demorou uns vinte minutos para aparecer. Quando me to-
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quei, alguém buzinava. Uma senhora em um fusca laranja com 
uma camada de poeira eterna. Cabelo grisalho preso em coque, 
braços fortes e manchados de sol, ela me explicou que os taxis 
não atendiam no fim de semana. Estava simpática, mas fechou a 
cara assim que entrei no carro.

Pegamos a ES-190 e, em menos de meia hora, entramos em 
uma estrada esburacada de terra. Não faltava muito, mas a ex-
pressão da senhora pesou ainda mais e ela parou. Dali pra frente 
ela não ia. Pediu para eu descer e não disse mais nada.

A lua alta e redonda azulou a poeira, a estrada, o capim e 
as árvores. O motor do fusca sumia e os sons da mata tomavam 
tudo. Sapo, grilo e outro bicho mais barulhento.

Bodim pulou para o chão, cresceu, e os bichos se calaram. 
Apesar da constante expectativa de levar um susto, era bom ter 
sua companhia. Bom e estranho.

Saímos da estrada mais larga e descemos por uma trilha. 
O capim alto dava lugar a paredes de trepadeiras que caiam de 
galhos altos. A luz da lua minguou e eu não enxergava meus pró-
prios pés, Mas, com os pelos fumacentos de Bodim roçando na 
minha perna, não me perderia. Caminhamos pela escuridão, até 
que pude me guiar pelas luzes surgidas na distância.

Descemos uma grota. Ao lado, o barulho crescente do rio. 
As luzes formaram janelas e parei frente uma porteira. Bodim 
não esperou, atravessou a cerca e correu para a casa. Sem ca-
deado ou corrente. Porteira fechada com cipó. Abri e hesitei. 
Não era medo ou nervosismo. Meu coração não estava acele-
rado, minhas mãos não tremiam e qualquer novo absurdo seria 
recebido com tranquilidade. 

Receava descobrir que nada daquilo era verdade. Eram 
duas realidades em choque. Na primeira, eu conhecia tudo o 
que ela escrevera e, em outra, aquelas histórias deixavam de ser 
fantasia e eu precisaria repensá-las.

Somente ao atravessar a porteira é que me dei conta do 
que isso significava. Guilhermina ocupara anos da minha vida. 
Eu a conhecia, mas, a partir daquela noite, tudo mudaria. Eu mu-
daria.

A casa não era grande, tampouco pequena. Telhado alto 
de duas águas, telhas de argila sem padrão. Não havia varanda, 
mas as paredes de madeira eram robustas, e as janelas estreitas 
tinham vidros grossos e foscos. Um poste de concreto, fincado 
no quintal, trazia fiações que se perdiam na mata. Nos fundos 
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da casa, uma luz mais forte. Dei a volta e encontrei Bodim para-
do na porta aberta. Quando passei por ele e toquei sua cabeça, 
contive o choro. Ele estava triste. Pior, ele queria desaparecer, 
mas era impossível.

***

Dos móveis antigos, objetos estranhos, cadernos de poe-
mas, diários carregados de confissões, fotografias centenárias, 
ossos dos quais apenas sinto a força, roupas que contam mais 
do que uma história, não sei se posso dizer.

Ela não estava lá, mas deixara uma carta. Quero mostrar 
uma parte:

Você já intuiu os pesos que me mantiveram sozinha.
Toda a mata é minha vida e jamais deveria tê-la trocado pela 

cidade.
Cahapora-uaçu cobra da gente. Abandono e negação germi-

naram arrependimento. A mata perdoa. Eu não me perdoei.
Apaixonada pela contação, sabida que o povo culto só se ria 

das histórias da terra, do rio, do mar, do céu, do mato, dos bichos, 
das montanhas, dos espíritos, tomei gosto pela brincadeira.

O tempo engole. Não há corpo que não envelheça. Não há 
cabeça que não azede.

Estava esmagada de cansaço quando encontrei suas palavras 
sobre mim. Você me deu os últimos anos de alegria, em meio à 
desolação.

Deitei ideias no papel, voltei a jogar histórias. No íntimo, uma 
despedida arrastada, uma espera. Se te encontrei, você me encon-
traria.

Desejei confiar. Aguentarei até sua chegada, serei, por mais 
um dia, a amiga perdida.

Estou rendida ao que me move no mais profundo. Não tenho 
idade para fugir.

Beijarei a noite e afugentarei o veneno do homem. No que 
restou da mata, à qual pertenço, meu grito será um rio que ne-
nhum mal atravessará.

Essa casa agora é sua. Sei que aquilo que eu fui te serve de 
alimento. Tome e guarde.

Se posso pedir um carinho, velha amiga, cuide do meu Bo-
dim. Ele tem medo de dormir sozinho, pois também tem sonhos 
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ruins.

Sem assinatura nem adeus. Tive certeza de que ela não ti-
nha ido embora. Mal terminei de ler e ouvi um grito rosnado, 
vindo de fora. Num misto de atração e pavor, saí pela porta dos 
fundos, liguei a lanterna do celular e apontei para a mata.

Foi o tempo de ver as árvores balançarem. Passos como 
pedras pesadas caíam no chão de terra. Respiração oca e grave. 
Bodim estava ao meu lado e eu era bem-vinda. Mas não avancei.

A claridade iluminou o quintal. O rastro fundo dos cascos 
redondos. A mata era minha amiga e eu a escutei. Tudo o que 
ela me pedia era para deixá-la um pouco sozinha. Apaguei a lan-
terna, peguei Bodim no colo e prometi cuidar do seu sono.
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Feira de Bebês

E morre a cidade. 
Nos cantos da noite um choro em ai, 

Um choro em ui, 
Uma clave de dó, um fá,

Um só no sol, no céu, uma solidão, 
Um gemido no pórtico. 

Algo fora do mapa 
E talvez de ordem. 

Algo em parte, desordem.
 

Há um gosto de noite que não cai bem ao estômago. 
E no céu, estrelas 

Que jazem ao dia, um cenário espesso e escasso. 
Há uma lua, e uma bandeira no espaço. 

O mundo inteiro cheirando a talco, 
Um planeta com medo do navio pirata.

 
Sou homem morcego, vadio fantasma, 

Sou aranha homem, sou homem do mundo. 
Navegando em águas misteriosas, 

No fundo do oceano, procurando as respostas. 
 

Febre tifoide deu no jornal de domingo, 
Andaimes e becos escuros, o que há por trás deles?  

E em contraste, um tom florescente 
Que há de ser bendito,  

Que há de ter clorofila ou corante feito à base de gente.  
Na sala de estar os tapetes nus de pele humana.  

Ou será só mais um dia? Um passeio tranquilo pelo Centro. 
E há quem diga que não há amor em exceder.

 
Quando você levar uma lampadada na cara e for sair camba-
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leando, enquanto vai tirando os pedacinhos de cacos de vidro 
que se misturam com o melado do sangue que escorre pelo 

rosto e cai, manchando sua roupa, 
O mesmo sangue que chora e que borbulha e que desmancha 

E se renova - não como água - 
A sua dor vai lhe mostrar que não, não é engano.

Nunca é engano. 
 

E enquanto você compra mais um celular da moda contribuin-
do com a obsolescência programada vigente, mais um menino 

agoniza nos braços da Fome, 
Escondido aonde sua cobertura não alcança. 

 
E morre a cidade.  

No parapeito do pleito eleitoral 
Se jogando pra sair da vida 

Pra entrar pra história,  
Pra envelhecer nos livros, 
Pra desenvolver memória.

 
Já foi-se o pó. 

E desse sonho, eu refaço o cais e o nó.  
Eu rondo o porto e peço socorro. 

 
E nasce um dia. 

E um embate, um punhal no umbigo de um fascista.  
Um sorriso de bom dia cresce,  

Girassóis de Van Gogh iluminam a poesia  
Enquanto chocolate escorre no asfalto de todo o dia. 

É um banho de lama que vamos ver, 
É mais uma selva humana que vamos ver,  

Do encarte, jaz-se o antes,  
Sempre sejamos mutantes,  

Já está montada a feira de bebês gigantes.  
É o sol, o cio da cidade,  

O nosso bem viver.



38

No meio do caminho, atravessando uma praça, João viu 
o ambulante deitado ao lado de sua “barraca” de artesanato. 
Nada fora do comum, o local era frequentemente habitado por 
estes jovens artistas hippies. Mas o horário sim era incomum, já 
beirava meia-noite. “Esse deve estar tão chapado que nem se 
deu conta de que horas são”, João pensou.

Quando passou ao lado da “barraca” de artesanato – ape-
nas um pano estendido no chão –, João observou uma varieda-
de de objetos. Eram cordões, pulseiras, decorações feitas de 
arame, pedras coloridas, anéis, cinzeiros, itens feitos de argila, 
brincos, porta incensos, até um bong com o formato de tarta-
ruga.

— E aí — o homem disse, com a voz arrastada, enquanto 
se sentava —, gostou de alguma coisa, bicho?

Só então João percebeu que estava parado diante da “bar-
raca” observando os itens.

— Eu só me distraí aqui com algumas coisas. Esse dente 
nesse cordão aí é de quê?

— Pô, de dente mesmo.
— Não, caramba, quero saber de que bicho?
— Pô, acho que é de cálcio, não é?
— Que animal?!
— Também não precisa ofender, bicho.
— Desculpa, amigo. Eu só quero saber de qual animal você 

tirou esse dente para fazer esse cordão — João suspirou, can-
sado.

— Ah, esse dente aí eu peguei com um amigo meu que 
achou um lobo-guará morto lá em Sana.

— Lobo-guará? Tu quer me convencer que esse dente aí é 
de um animal que é do interior do País?

— Se você não quer acreditar…
— Fala a verdade, você viu algum cachorro atropelado e 

pegou o dente, não é?
— Que isso bicho, sou urubu não. Tô te falando.
— Tá certo, então. Foi você quem fez essas coisas todas?
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— Não… fiz a maioria, sim, mas têm coisas aí que foram 
amigos meus que fizeram. E tem coisa aí que eu achei, né.

— Tipo esse anel?
João se abaixou e pegou um anel perdido no meio de ou-

tros. Esse era o único que não era de madeira ou arame, parecia 
ser de prata ou material parecido. Tinha alguns desenhos nas 
laterais, algumas letras rabiscadas e uma pequena pedra verme-
lha no centro.

— Bicho, não sei que anel é esse não. Deixa eu ver aqui.
João entregou o anel para o homem, que respondeu:
— Rapaz, esse anel deve ser de algum colega meu. Alguém 

deve ter deixado cair aqui.
— Então você não vai vender?
— Vendo sim, claro!
— Quanto?
O homem olhou mais uma vez para o anel em sua mão e 

respondeu, passando o objeto para João.
— Trinta reais.
— Trinta!
— Mas pra tu, bicho, fecho por vinte. Que tal?
— Te dou quinze.
— Fechado!
João sacou sua carteira, entregou o dinheiro para o ho-

mem e colocou o anel na mão esquerda. O objeto encaixou per-
feitamente no seu dedo.

— Bicho — disse o hippie —, fui com a sua cara. Você tem 
uma aura interessante. Aposto que tu gosta de umas paradas 
alternativas, né não?

— Bem, aos meus dezoito anos, eu era um grande fã de 
Jefferson Airplane, Janis Joplin e Jimi Hendrix — João deu de 
ombros.

O hippie soltou uma longa gargalhada e se deitou nova-
mente.

João tomou seu caminho para casa.
Chegando no seu pequeno apartamento escuro, colocou 

um pacote de comida congelada no micro-ondas e arrumou a 
pequena mesa de jantar. Enquanto lavava as mãos, João notou 
que o anel que tinha acabado de comprar estava diferente. A pe-
dra que antes era vermelha, tinha tomado um estranho tom de 
verde. Ele aproximou a pedra do rosto e a esfregou, acreditando 
que a água tivesse reagido com ela de alguma forma.
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 No momento em que começou a esfregar, a pedra voltou a 
mudar de cor, dessa vez assumindo uma coloração mais escura, 
puxando para o roxo. Em seguida, uma fumaça densa começou 
a sair do anel, para o espanto do rapaz. A fumaça roxa tomou o 
banheiro imediatamente e João saiu correndo, tossindo como 
se os pulmões estivessem tentando fugir do corpo pela boca.

Do lado de fora do banheiro, João ouviu sua tosse ecoar 
no cômodo tomado pela fumaça. Não, era outra pessoa tossin-
do. Aos poucos, a fumaça baixou e um homem saiu de dentro 
do banheiro. Ele era de estatura média, vestia uma calça jeans 
surrada, estava sem camisa e calçava sandálias havaianas. A ca-
beça era inteiramente careca. Tinha um nariz longo e fino, assim 
como as orelhas. As sobrancelhas eram desproporcionalmente 
grossas e os olhos eram pequenos e apertados.

O homem saiu do banheiro e se espreguiçou longamente.
— Quem é você? — João perguntou assustado.
— Português é, ainda estamos no Brasil. Pelo sotaque, es-

tamos no Rio de Janeiro, não é?
— O que está acontecendo?
— Não é óbvio?! Eu sou um gênio.
— Gênio?
— Sim. Mas não um gênio tipo inteligente. Sou um Jinn.
— Tipo o do Aladdin?
— Mais ou menos, eu não vivo em uma lâmpada, né. Em 

que ano estamos?
— 2020.
— Poxa, só vinte anos desde que fui invocado pela última 

vez… Mas vamos lá — o gênio se curvou e disse pomposamen-
te —, eu sou o gênio do anel, escravo dos desejos do anel e do 
seu senhor. Aquele que possuir o anel, possuirá minha lealdade.

— Então, você vai me conceder três desejos?
— Não só três, quantos você quiser — O gênio continuou 

curvado.
— Então eu tenho desejos infinitos, é?
— Não são exatamente infinitos… — se levantou com uma 

leve careta — Uma hora acabam.
— Como assim?
— Você vai entender. Por ora, faça seu primeiro pedido.
João sentou-se à mesa, de frente para seu prato de comida 

congelada precariamente aquecida pelo micro-ondas e ficou em 
silêncio por alguns minutos.
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— Está indeciso, não é? Deixa eu facilitar para você.
CLAP
O gênio estalou os dedos e uma pequena nuvem de fuma-

ça roxa com tons brilhosos saiu de seus dedos. Imediatamente, 
a comida na mesa se transformou. Uma bandeja de prata com 
um frango assado, batatas e salada apareceu.

— Frango assado?
— Que é, não gosta?
— Gosto, claro. Mas se eu quisesse comer frango assado 

compraria na padaria da esquina.
— Caramba, já está menosprezando meus poderes?
— Seus poderes não. Sua imaginação, talvez.
— Que seja, o que você quer?
— Bem… Que tal — João levou a mão ao queixo pensativo 

— um prato de arroz à piamontese, uma boa fatia de picanha, 
uma saladinha e uma porção de batatas chips?

— Você quem manda.
CLAP
Um estalo de dedos, e tudo que João desejou apareceu na 

sua frente. Cada um dos pratos separados em pequenas por-
ções, tudo sobre uma grande bandeja de prata, grande o sufi-
ciente para ocupar quase a mesa inteira.

— Mas o que é isso? Poderia ter colocado tudo em um pra-
to só. E para que essa bandeja enorme de prata?

— Ora, assim você come o que quer e ainda pode vender a 
bandeja. Prata ainda vale um dinheiro, não é?

— Sim, mas o que eu faço com isso, nem sei onde vender. 
Não poderia só me servir um prato, não? E descartável, para eu 
não precisar lavar a louça depois?

— Você está preocupado em lavar a louça? Por que não 
pede para que eu a lave, ou melhor, para que a louça suja suma?

— Não quero desperdiçar desejos.
— Mas os desejos são infinitos!
— Ah, então admite que são infinitos.
Irritado, o gênio estalou os dedos e a comida apareceu 

toda em um prato descartável, sobre a bandeja de prata. João 
se sentou e começou a comer em silêncio.

— Se precisar de mim novamente — o gênio disse —, é só 
esfregar a pedra no anel mais uma vez.

— Espera. Não quer comer comigo? Faça alguma coisa para 
você mesmo. Sente-se aqui, vamos conversar. Não costumo ter 
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companhia.
O gênio pareceu confuso, mas estalou os dedos e um pão 

enrolado em uma folha estranha apareceu em sua mão. Ele se 
sentou ao lado de João e começaram a conversar. O rapaz con-
tou tudo que lhe aconteceu nos últimos vinte anos. O gênio, por 
sua vez, contou sobre suas antigas experiências com brasileiros 
e outros povos.

Depois do jantar, sem que João desejasse, o gênio estalou 
os dedos e uma bela garrafa de uísque apareceu.

— Que tal? — o gênio perguntou.
— Boa ideia.
Eles, então, se sentaram na sala de estar, cada um numa 

ponta do sofá, e começaram a beber e a contar histórias.
Já era quase uma e meia da manhã quando o gênio pergun-

tou:
— E agora, qual é o seu próximo desejo?
— Não sei. De verdade, não sei. Não tenho muita imagina-

ção.
— Vamos lá. Não é tão difícil. Diz o que você sempre quis 

fazer da vida…
— Ah, não sei. Eu adoraria abandonar o meu emprego e 

viver em uma casinha na beira de uma praia onde eu pudesse 
passar o dia escrevendo um livro.

— Quer ser um autor profissional?
— Talvez.
— Mas você literalmente acabou de dizer que não tem 

imaginação.
— Você poderia me dar talento?
— Desculpe, eu só faço coisas aparecerem e desaparece-

rem.
— Se você me desse muito dinheiro eu poderia largar o 

meu emprego, não é?
— Possivelmente.
— Então está decidido. Eu quero um bilhão de reais! — 

João disse confiante.
— Sempre dinheiro — o gênio suspirou. — Mas exatamen-

te como você quer esse dinheiro? Quer que, da noite para o dia, 
literalmente, um bilhão de reais apareçam na sua conta bancá-
ria? O que você acha que aconteceria? Vocês humanos nunca 
pensam nisso. Eu vou te contar o que aconteceria. Primeiro o 
banco bloquearia sua conta, suspeitando de fraude. A Polícia Fe-
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deral seria acionada e investigaria sua vida. Claro que você não 
conseguiria aquele dinheiro da noite para o dia de forma legal, 
não é? Eles provavelmente te prenderiam e mandariam para um 
manicômio quando dissesse que o dinheiro veio de um gênio em 
um anel.

— Então me dá em dinheiro?
— E onde esse dinheiro apareceria, “gênio”? — o gênio 

perguntou, em tom de escárnio — Tem noção da quantidade de 
notas que tem em um bilhão de reais? São um milhão de notas 
de cem reais. Não são um milhão em notas de cem, são um mi-
lhão DE notas de cem! Você nem tem onde guardar esse dinhei-
ro.

— Então deveria pedir menos?
— Claro! Bem menos.
— Que seja. Me dê um milhão de reais.
O gênio levou a mão ao rosto — Você não pegou o espírito 

da coisa. Vamos esquecer o dinheiro por um momento. Pense 
em alguma coisa que você quer muito…

— Que tal uma casa nova?
— E como você declararia essa casa? — o gênio respon-

deu, irritado. — Quer que eu construa uma casa em um terreno 
ou que faça aparecer um documento com seu nome? Ou talvez 
queira que eu te dê dinheiro para comprar uma casa? De toda 
forma, como você explicaria para a Receita Federal de onde veio 
o dinheiro ou a casa? Você declara imposto de renda, né?

— Você poderia me fazer ganhar na loteria, então? Assim, 
teria o dinheiro e uma origem plausível para ele.

— Eu só faço coisas aparecerem e desaparecerem, não 
posso alterar a realidade. Não posso te dar um bilhete premiado 
ou dizer em qual cavalo apostar, não vejo o futuro. Não posso in-
terferir nos acontecimentos da vida, entende? É como se a vida 
fosse um rio, eu posso tirar e colocar algumas pedras, mas nun-
ca alterar o curso ou represar o rio.

— Então, poderia me arrumar um novo emprego?
— Olha — o gênio suspirou fundo, tentando se acalmar —, 

o que eu acabei de dizer?
— Tudo bem, desculpe.
— Pense menor. Não tem nada que você queira, um obje-

to, alguma coisa assim?
— Que tal um carro, poderia trocar o meu carro?
— E exatamente como você sugere que eu faça isso, que 
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faça aparecer um carro novo no lugar do antigo? Como você de-
clararia esse carro no imposto de renda? É o problema da casa 
todo de novo. Como ficaria a documentação dele quando você 
fosse parado pela polícia?

— Você não pode falsificar um documento?
— Até poderia, mas tenho princípios!
— Assim você me complica né, amigo.
— Eu disse, pense pequeno. Você poderia simplesmente 

vender a porcaria da bandeja de prata!
— Mas eu nem sei quem compra prata, muito menos em 

bandeja! — João esbravejou.
O gênio se levantou, irritado, curvou-se, e disse olhando 

para o chão:
— Meu mestre, eu vou me retirar. Quando precisar de 

meus serviços, esfregue a pedra no anel e eu retornarei — em 
seguida, o gênio sumiu, deixando apenas uma nuvem roxa e bri-
lhante no ar.

No dia seguinte, João não esfregou o anel, na verdade ele 
até esqueceu que o usava. Uma semana se passou e o anel con-
tinuava lá em seu dedo, sem uso. Um mês depois, e João ainda 
não havia esfregado o anel e invocado o gênio. Até que, um dia, 
o rapaz se deu conta de que não usava mais o anel. Procurou e 
procurou em seu apartamento, mas não o encontrou. “Prova-
velmente caiu da minha mão na rua e agora está na barraca de 
algum vendedor de bijuteria”, ele pensou.

Os anos se passaram e João nunca realizou seu sonho de 
ser escritor, permaneceu como professor até se aposentar em 
idade avançada. Já idoso, ele pensava muito na noite em que 
bebeu com uma verdadeira criatura sobrenatural. João se tor-
nou um homem frustrado, não pelo seu sonho não alcançado, 
mas sim pela sensação de desperdício. Ele sempre pensava no 
gênio e no que ele poderia ter feito. Mas o que mais incomoda-
va o agora idoso João era não saber se o pouco uso do anel foi 
fruto da má vontade da criatura (o que ele gostava de pensar) 
ou da pouca imaginação do mestre. De toda forma, ele se mar-
tirizava pela perda, mesmo que a única coisa que ele tenha de 
fato perdido tenham sido quinze reais. Em compensação, ele ga-
nhou uma grande bandeja de prata. Embora ainda não soubesse 
o que fazer com ela.
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Quem é sarará não precisa cabelo liso
Quem é capoeira não precisa de aviso

Minha boca larga é que aumenta o meu sorriso
Meu mundo é encantado, já dizia o meu catiço

Se pra ti o certo é que “penso, logo existo”
Pra mim é o canto, a ginga, a festa, o “danço logo existo” 

Insisto no que penso e você acha que é maldito
Quem tem Exu não deve nada a Dionísio

E se por muitos anos eu vivia sempre aflito
Com medo do escuro, da sombra,
do preto, do tetro agora eu digo

Que você tem logo que se acostumar com isso
O futuro é a crioulada no seu vídeo
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@renaldohibson (7 d)

Galera, vocês não vão acreditar, a Crochê desapareceu. Ela 
sempre sumiu com as coisas aqui de casa, mas é a primeira vez 
que some a consigo mesma. Logo hoje que roubaram o Belinão. 
Deixei destrancado na rua, na frente de casa. Aí é foda. O ca-
rango é lindo. Vocês sabem como:. rRebaixado, calotas Evolu-
tion Grafite. E o motor? V8 num belina 88 é tiração de onda pra 
cacete. Ninguém acreditou quando eu fiz isso. Brabo. Essa foto 
é da única vez que eu deixei a Crochê entrar. Tinha que ver, a 
bichinha gamou no carango. Nunca mais deixei porque unha de 
cadela é danada pra lanhar banco. Tudo couro, né, mano. Fora 
o cheiro. Não dá. Quem souber dela ou do Belinão, manda DM, 
zap, liga, tanto faz.

Foto: um belina cinza numa garagem em-
boçada, sem pintura. No interior do 
veículo, uma poodle branca projeta a cabeça para 
fora da nela traseira.

@multiplicai.e.prosperai (7 d)

Sniatura macho fugiu do Canil Multiplicai e Prosperai em 
Charitas, Niterói - RJ. Atende pelo nome de Moisés. Muito inte-
ligente e negociador, um animal político por natureza. Reivin-
dicava melhores condições de vida, principalmente no tocante 
à qualidade da ração oferecida. Organizava motins e greves de 
fome. A nossa diretora, Alda Crispino, chegou a ser convocada 
para uma assembleia, tendo Moisés como mediador entre a hu-
manidade e a massa canina. Não logrou êxito. A ausência de re-
pertórios linguísticos e culturais comuns às partes entravou o 
processo. Há de se entender que, por mais inteligente que seja, 

Postagens sobre 
Cães e Humanos
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o Moisés possui noções rudimentares de economia e gestão de 
recursos; ignora, portanto, o quão custoso é gerenciar tantos 
animais em mínimas condições sanitárias, pagar funcionários, 
higienizar instalações, coordenar acasalamentos, manter vivos 
os filhotes que advém de tais intercursos, entre outros tantos 
desafios. Em suma, são criaturinhas frágeis e tolas. Moisés não 
fugiu sozinho. Levou consigo outros dez exemplares de peque-
no porte da nossa instituição. Devem andar juntos num rascu-
nho de alcateia, medrosos e coletivistas, praticamente sindica-
lizados. Arrasta para o lado para ver fotos de todos. Qualquer 
informação, favor entrar em contato pelo telefone disponível 
neste perfil.

5 fotos, uma para cada raça: um 
schnauzer miniatura, três chihuahuas 
malhados, um fox paulistinha, quatro pinschers 
pretos e dois beagles.

@joaodeatalibabueno (7 d)

O Mayer fugiu hoje pela manhã atra-
vessando o muro na base da cabeçada. 
Atravessar o portão seria mais fácil, mas, bem, o Mayer nunca 
preferiu o caminho mais fácil, ou mais lógico. Passei a tarde re-
movendo os detritos da calçada, até faltei ao trabalho. Na verda-
de, eu falto há mais de quatro meses. É outro jeito de dizer que 
estou desempregado. Karen e eu achamos que se o Mayer não 
destruir nada a cada cinco minutos pode acabar destruindo a si 
mesmo. Não por ódio, é que ele é assim, nasceu desse jeito. Fofo 
quando filhote, porém no atual tamanho é uma máquina de de-
molição. Não podemos ter jardim, mesas ou cadeiras na varan-
da, nada. Teria sido melhor batizá-lo de Taz Mania, mas a Karen 
é fã do José Mayer. Ela se apaixonou assim que o viu (o cão, não 
o ator) ao visitarmos um canil pouco antes do Cauã nascer. Se 
apaixonou por todos. Ficamos um dia inteiro degustando filho-
tes. Brigamos porque ela queria levar cada porcariazinha para 
casa, tirá-los do “inferno onde viviam”. Então ela se decidiu, de 
repente, pelo Mayer. Apesar de tudo, eu também o amo. Ele me 
faz muita falta, assim como a Karen. Por favor, compartilhem 
esta postagem. Se o virem, mantenham distância, chamem a po-
lícia e só então me avisem.
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Foto: um borrão marrom com forma 
vagamente canina em meio a um quintal 
vazio e uma casa ao fundo. Acima,“José 
Mayer” escrito em Comic Sans MS e abaixo 
o número do celular do dono.

@multiplicai.e.prosperai (5 d)

Nós do Canil Multiplicai e Prospe-
rai agradecemos imensamente a todos os 
comentários e mensagens de apoio. É reconfortante saber que 
há pessoas boas por aí. Quanto aos comentários inescrupulosos 
e desocupados, somente apagamos. Nos acusar de ser “fábrica 
de filhotes” é irresponsável. O que há de mal em cuidar de tan-
tas vidinhas, alegrar tantos lares, botar nos rostos de crianças 
tantos sorrisos ao ganharem de presente dos pais um ou dois 
cachorrinhos? Não há ofício mais gratificante e, sinceramente, 
não vemos onde está o mal. De todo o modo, ainda não encon-
tramos os fugidos. Nossa única pista é uma matéria publicada 
n’O Fluminense de hoje, sobre o tal homem encapuzado, um 
velho com vasto bigode grisalho, que assediou food trucks na 
noite de ontem. Avançava nas pessoas como se prestes a desa-
bar. Rosnava para elas ao se aproximarem da comida. Chegou a 
agarrar e fazer perfurações superficiais no braço de um cliente 
no momento em que este pegava um cachorro-quente. Quando 
a polícia chegou e o encaminhou para a 76ª DP, no Centro, o 
homem se urinou da cabeça aos pés. Percebem onde queremos 
chegar? Vai parecer estranho, mas não estamos loucas. O enca-
puzado é o próprio Moisés e sua trupe. Não sabemos como, mas 
amalgamaram-se (essa palavra existe?) dentro das roupas afa-
nadas de alguém para se camuflarem na sociedade. O Moisés 
comanda tudo de cima. Nós experimentamos na pele os efeitos 
persuasivos de seu bigode de autoridade. Os policiais se recusa-
ram a nos ouvir, sequer deixaram-nos vê-los. Riram de nós. Acre-
ditam? Eles não enxergariam o óbvio mesmo se os mordesse. In-
clusive, apostamos que as perfurações supracitadas foram obra 
do Osho, o fox paulistinha. Ele nunca prestou. Enfim, sabemos 
onde estão, mas não podemos reavê-los. Precisamos da ajuda 
de vocês. Estamos desesperadas.

Print da manchete: “Idoso ata-
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ca transeuntes e causa confusão na orla 
niteroiense”

@renaldohibson (5 d)

Galera, na humildade, se alguém vir o Belinão me fala aí 
na moral. Crochê é foda. Eu sabia que essa capeta ia me ferrar 
um dia. É vingança por eu ter proibido de entrar no carango. 
Como eu disse anteontem, a cretina gamou. Gamou tanto que 
o roubou. É isso mesmo. Roubou. Eu não vi, mas quem viu é 
de confiança e jura. O Belinão zanzava sozinho pela Jansen de 
Melo, perto do Guanabara. Tipo aquele o filme Cristina,  do carro 
assassino, Cristina? Porra nenhuma. A cadela ia em zigue-zague 
cortando e roçando em geral. Magoou a lataria toda. Eu não sei 
o que ela quer da vida, eu só sei que quero meu carro antes que 
não dê mais jeito. Quero nem pensar nisso. Ajuda aí, galera. E a 
Crochê? Nem sei. Veio quebrada a bicha. Vontade de devolver 
praquele canil, lá, esqueci o nome, só sei que tem a ver com ma-
temática. Odeio matemática.

Foto: a mesma de antes, mas com um “X” vermelho 
rabiscado sobre a cabeça da poodle.

@joaodeatalibabueno (5 d)

Repostando aqui esse vídeo que está rodando pela 
net. É engraçado como eu sinto uma pontada de orgu-
lho, apesar de lamentar as perdas materiais dos meus 
conterrâneos. O Mayer é uma força da natureza, não é? Nada 
permanece intacto ante sua energia. Um poste na Lopes Trovão 
chegou a tombar na altura do Campo de São Bento e desfigu-
rou o bagageiro de um carro, já todo amassado em várias par-
tes. Contudo, apesar das probabilidades, não dá pra saber se os 
amassos também foram culpa do Mayer. Ninguém se feriu. Ele 
nunca machucou ninguém e adora crianças. Mesmo assim, Ka-
ren e eu nunca o deixamos se aproximar do nosso Cauã. Ele tem 
dois aninhos (seu aniversário foi semana passada) e a fome de 
dois adultos ansiosos. Agora quem não pode se aproximar dele 
sou eu. Vocês não sabem, costumo ser reservado na internet, 
porém a (in)justiça me proibiu de estar a menos de cem metros 
dos dois. Cem metros do meu próprio filho! Não sei nem onde 
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moram, só sei que se mudaram de estado. Se a Karen atendesse 
as minhas ligações, tenho certeza que nos entenderíamos. Ain-
da uso aliança. Me acalma, sabe? Eu a amo e ao nosso pequeno 
bujão. Tudo não passou de um acidente. Ah, se virem algum dos 
três, me avisem, por favor. E lembrem-se: mantenham distância 
do Mayer.

Vídeo: vidraças de lojas quebra-
das, bancos de praça virados, mesas 
tombadas, placas de trânsito envergadas, lixeiras ro-
lando, pessoas correndo e gritando em todas as dire-
ções. O cinegrafista treme a câmera do celular quando 
um labrador marrom rodopia há poucos metros dele 
na rua, ventilando saliva através da língua frouxa. O 
vídeo acaba abruptamente após o cachorro capotar 
uma kombi com três pessoas dentro e espalhar dú-
zias de ovos pelo asfalto.

@multiplicai.e.prosperai (4 d)

Qual não foi a nossa surpresa ao vi-
sitarmos a delegacia pela milésima vez e 
encontrá-la em ruínas? Os policiais recusaram-se a explicar o 
que houve. O único a dar declarações mencionou uma tal “fúria 
marrom felpuda”. Ao que parece, uma criatura monstruosa do 
tamanho de um cão (como um ser dessas proporções pode ser 
considerado monstro, ignoramos) invadiu o prédio no início da 
tarde e arrasou tudo até as celas, onde dobrou as grades de uma 
delas e libertou o tal “homem bigodudo encapuzado”. Ambos 
desapareceram parede afora. Precisamos dizer o responsável? 
Vocês já devem ter visto o vídeo viral do cachorro atacando nos-
sa cidade. Inacreditável. Uma delegacia lotada de homenzar-
rões armados é invadida por um cão e ninguém faz nada. Talvez 
agora nos levem a sério. Os cães estão tramando algo, podemos 
sentir. Temos que revidar, nos defender. Nossas famílias, não, 
ousamos dizer que toda a civilização ocidental está em perigo. 
Seja o que Deus quiser.

Foto: mulher branca, na faixa dos cin-
quenta anos, aponta indignada para a 
fachada arruinada da 76ª DP. Um policial sen-
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tado nos degraus tem o olhar distante e 
vazio.

@renaldohibson (4 d)
Eu vi! O Belinão voltou. Ron-

dou minha casa agora à noite. Ele tá todo 
detonado. O porta-malas nem porta mais tem. Calotas faltan-
do, só um farol acendendo. Quase chorei, na moral. Um maluco 
bizarro no volante. Tive vontade de correr e entrar de voadora 
pela janela. Afundar meu pé naquela cara bigoduda. Mas eu não 
sou otário. Quero meu carango de volta? Mais que tudo! Mas 
o cara que dirigia… os olhos eram estranhos. Não pareciam de 
gente. E uma bigodância daquelas você tem que respeitar e te-
mer. Bigode alfa. Eu não quero mais o Belinão. Digo, quero, mas 
não quero querer. Ele tem novo dono. O cara passou aqui só pra 
mostrar quem manda. E eu, como disse, não sou otário. Eu obe-
deço. Vida que segue.

Imagem: desenho de um laço preto em sinal de luto. 

@joaodeatalibabueno (3 d)

Vocês acreditam em coincidências? Eu não acreditava, po-
rém enquanto eu pegava a Dutra, vi o Mayer no banco traseiro 
de um carro velho aos pedaços. Ao seu lado, um poodle bran-
co mastigava um naco do estofamento. Por um momento, os 
olhos amarelos do Mayer encontraram os meus e o que vi foi 
contentamento. Paz. Felicidade, talvez. Decidi que não o traria 
comigo. Não seria justo arrastá-lo para sua antiga vida. Fiquei 
feliz por ele, juro. Na verdade, depois de muito pensar ontem, 
desisti dele. No entanto, a curiosidade em saber quem era seu 
novo dono me atiçou e avancei pela esquerda. Emparelhei com 
o sujeito. Um idoso encapuzado, apesar do calor. Não sei o que 
o homem fez para domá-lo. Deve ser o bigode. Até eu fiquei cal-
mo ao contemplar aqueles pelos grossos ondulando ao vento. 
Quase esqueci a Karen, o Cauã, as distâncias. Quase desisti de 
procurá-los. Mas não tem volta. Não depois da pista que conse-
gui através de um amigo em comum que tenho com ela. Ele não 
soube precisar a localização exata onde ela mora, mas conse-
guiu intuir a cidade. É pouco, mas é tudo o que tenho. Pode de-
morar, mas vou encontrá-los. Vamos ficar juntos de novo. Dessa 
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Foto: uma pistola Taurus TH9C com a numeração raspa-
da ao lado de um porta-retrato contendo a foto de uma 
mulher chorosa segurando um bebê recém-nascido. Um 
homem sorridente envolve o braço em seus ombros. 

@kkkarenbueno (2 min)

Não sei qual milagre trouxe-
-os até aqui. Duvidei que fosse o Mayer, meu 
querido Mayer, porém é ele sem dúvi-
das. Trouxe consigo tantos amigos!. Vocês me 
conhecem, sempre quis ter muitos cães. Muitos amigos pro 
Cauãzinho. Acabou que o Mayer é tão-tão que supriu sozinho 
essa necessidade por um bom tempo. Deixar Niterói às pressas 
foi fácil, depois do que houve, difícil foi não me despedir dele. 
Mas vejam como está feliz, agora, com seus novos amigos. E ve-
jam como o Cauã sorri! Obrigada, Deus!

Foto: um bebê gorducho e risonho brin-
ca com um labrador marrom, uma 
poodle branca e diversos cachorros de pequeno por-
tedo, um belina inza aos pedaços.
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