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Temos o prazer de trazer mais uma edição para vocês! É 
sempre bom perceber que o nosso trabalho é bem recebido 
e esperado e o fato de que a cada edição recebemos textos 
incríveis é prova de que o nosso trabalho vale a pena. Cada 
vez mais, pessoas incríveis nos ajudam nessa jornada - seja 
fazendo a capa, se tornando colaborador, ajudando no site. 
Muito obrigada de coração!

O tema desta edição foi tema livre, os contos e poemas 
aqui exibidos são dos mais variados e para agradar todos 
os gostos. Os autores estão de parabéns pelo trabalho e 
dedicação que demonstraram.

Por último, devo agradecer a você, leitor, que continua 
conosco mesmo depois de 2 anos e 9 edições. Esperamos que 
nos acompanhe por muito tempo ainda.

Tenha uma boa leitura!

Editorial
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Mayara Barros
Editora-chefe
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Flores esquecidas
Derramam néctar amargo

Na dispersão da fé
O voo longínquo do arcanjo

O relógio solar 
Marca sempre doze horas 

Ao destacar o tempo
Na sombra inerte 

Na beleza carnívora
O aprisionamento do inseto

Outros planares 
Circundam o perigo 

Crescem também sentimentos 
No estéril jardim do amanhã

Jardim do Amanhã
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Sandro J Erzinger

Natural da cidade de Joinville, Santa Catarina, escreve poesias e 
contos. Integrou o grupo de poetas Zaragata; possui antologias 
de âmbito nacional e internacional, é sócio-fundador da 
Academia de Letras de Itapoá. Autor do livro de poesias Solos 
de Pedra, patrocinado pelo SIMDEC.

sjerzinger@yahoo.com.br
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A Cesta de Bicicleta
Sentadas num daqueles típicos bancos de um parque que 

fazem a paisagem parecer retirada de um cartão-postal, as duas 
conversavam. Era um fim de semana, sábado ou domingo, e ape-
sar de serem ainda nove horas, o sol já estava quente: suava-se 
muito, os casais de namorados procuravam sentar-se à sombra 
das árvores, e os vendedores de picolés e sucos percorriam a 
calçada com seus carrinhos e guarda-sóis coloridos, anunciando 
o que vendiam. Leila estava como gostava: vestido leve e estam-
pado, sem manga, até os joelhos. Já Marisa era mais informal, 
short de brim cáqui e camiseta azul, cabelo preso, como se fosse 
passar o dia ali.

- Estou noiva agora – Leila contava, com aquele sorriso de 
quem possui grandes sonhos. – Ainda não marcamos a data, 
mas você já está convidada.

- Pode ter certeza de que eu estarei lá – e olhou, com uma 
ponta de inveja, para o anel reluzente na mão da outra, como se 
achasse que ele ficaria melhor enfeitando outro dedo.

- Boa ideia aquela! Se não fosse a festa de ex-alunos, não 
teríamos nos reencontrado!

- Não – disse Marisa, mais por não saber o que dizer do 
que por concordar. – Mas sempre achei meio estranha a ideia 
de reencontrar certas pessoas dos tempos da escola. Eu sempre 
achei que depois da formatura, cada um seguiria seu caminho.

- Eu não penso assim. Acredito que temos que manter as 
velhas amizades, conservar as lembranças. Eu sempre sofri mui-
to com a ideia de me separar dos meus melhores amigos. Ainda 
bem que estamos aqui!

Num gesto inesperado, a abraçou. Marisa sentiu-se retraí-
da, quis afastar-se. Tinham sido muito amigas, mas no Colegial. 
Eram mulheres agora, tinham vivido suas vidas sem lembrar-se 
uma da outra até a festa da semana anterior. Estranho abraçar 
alguém que a gente não vê há dez anos.

Não afastou-se, porém. Não seria educado. Deixou que o 
abraço terminasse.

- Gosto desse parque – falou Leila, de repente, com um sor-



mai/jun 2016A9

riso no rosto. – Venho aqui todos os fins de semana, fico olhan-
do as pessoas, as árvores, o céu... Me dá tanta tranquilidade!

Marisa olhou aquilo tudo. Céu azul, nuvens quase inexis-
tentes, brancas como algodão. Árvores frondosas, altas, algu-
mas floridas. Famílias brincando com cães, meninos jogando 
bola, homens correndo ou se exercitando, mulheres vendo os 
filhos no escorregador ou nos balanços. E aquela atmosfera de 
dia quente, a água calma e límpida do lago artificial, o som dos 
pássaros cantando, a sensação de que, se olhasse aquilo tudo 
por muito tempo, desapareceria, deixaria de existir naquela 
imensidão de cores e formas e cheiros!

- Você sempre gostou disso – respondeu, por fim. – Nature-
za, céu, árvores, pássaros, silêncio. Você gosta.

- Eu me sinto em paz – Leila a corrigiu, sorrindo, de olhos 
fechados. Marisa achou que ela pareceria muito bonita se de re-
pente o vento soprasse e agitasse o seu cabelo, mas o dia era 
tão quente, que sequer havia vento.

Marisa olhou todo o conjunto uma outra vez e disse a si 
mesma que Leila gostava daquilo. E ela não. Gostava de agita-
ção, movimento, sons repetitivos, música alta, pessoas aglo-
meradas, lugares fechados, com temperatura regulada por 
ar-condicionado ou aquecedor. Era assim o escritório em que 
trabalhava – fechado, bem iluminado e com muito movimento.

A voz da outra a arrancou de seus devaneios.
- Você não respondeu.
- O quê?
- O que eu perguntei antes. Você não respondeu.
- Meu ex-namorado?
- Sim, o que houve? Disse que ficaram juntos por três anos!
- Ah, não deu certo – respondeu vagamente. – Acabamos 

terminando. Ele valorizava demais o trabalho.
- Oh, que pena!
Sim, é uma pena, pensou Marisa. Ele trabalhava demais. E 

me trocou pelo emprego dos seus sonhos, e Londres. É uma pena 
eu não ter concordado em ir junto.

- Que calor! – falou, abanando-se com o folheto de uma loja 
que um garoto lhe entregou, quando atravessava a faixa de pe-
destres perto da entrada do parque.

- Está vindo um vendedor de água de coco – e Leila apon-
tou para a esquerda, onde um homem jovem, de boné amarelo 
e camisa branca, vinha empurrando seu carrinho lentamente, já 
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próximo a elas.
- Água de coco! – ele anunciava, fazendo pausas, dizendo o 

preço, repetindo. – Água de coco, moças?
Dividiram um grande coco verde, gelado, bebendo a água 

pelos canudos coloridos de plástico, dados pelo vendedor. O ca-
lor parecia recuar, agora que seu corpo voltava a se hidratar, 
mas ainda permanecia à espreita, e Marisa ansiava por estar de 
volta ao carro, a caminho de casa.

Erguendo os olhos da casca do coco, por alguns instantes, 
avistou no outro no lado do parque, além do lago, um homem 
e dois garotinhos, os três montados em bicicletas. Ficou para-
da, encarando-os de longe, desejando que se afastassem. Leila 
nada percebeu. A visão, porém, deu-lhe arrepios.

- Foi também uma pena você ter se mudado da rua onde 
morávamos – falou, só para distrair-se um pouco, só para não se 
lembrar.

- Mas depois nos reencontramos na escola – Leila respon-
deu alegre, imperturbável, ainda sem perceber a conotação 
sombria, o distanciamento, as afirmativas sem entusiasmo. – E 
ainda somos amigas.

Silêncio. Marisa não poderia aguentar. A lembrança viria.
A família de ciclistas agora se aproximava, pai e filhos, pe-

dalando com energia e calma, como se tivesse o dia inteiro para 
aquilo. Haviam dado a volta no lago pela calçada, vindo agora 
na direção do banco em que Leila e Marisa estavam. Marisa sol-
tou o coco, deixando que Leila o segurasse sozinha, fechou os 
olhos apertando as pálpebras, para ver somente o escuro de sua 
visão bloqueada intencionalmente. Não viu. Em vez do escuro, 
viu uma garagem familiar, uma bicicleta cor de rosa em peda-
ços tombada e inútil, as peças espalhadas pelo chão de ladrilhos. 
Quis gritar. O grito não saiu. Abriu os olhos, trêmula, e fitou a 
amiga de infância que agora terminava de beber a água, sem lhe 
dar atenção.

- Família bonita, não é? Os três fazendo exercício.
- Sim, muito bonita.
E, pousando o coco vazio ao seu lado no espaço restante 

do banco, Leila comentou distraidamente:
- Eu me lembro de quando você andava de bicicleta, você 

gostava tanto! Tinha o quarto cheio de medalhas e troféus das 
competições. Você lembra?

- É claro que sim – Marisa respondeu, tentando conter o 
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tremor na voz.
- Eu me lembro de ver você pedalando. Subia a ladeira da 

rua em cinco minutos, comprida a rua. Tinha força para passar a 
manhã inteira fazendo aquilo, subindo e descendo. E montava, 
pedalava e cuidava da bicicleta com carinho, como se ela não 
fosse só uma coisa, como se fosse sua parceira e tudo depen-
desse da cooperação entre as duas. – e, sorrindo, acrescentou: 
– Eu chegava a ter ciúme da sua bicicleta, achava que você gos-
tava mais dela do que de mim.

- É, eu também me lembro – respondeu nervosa, torcendo 
o tecido da camiseta, querendo mudar de assunto, pressentindo 
o que viria a seguir.

- E você foi premiada por todos aqueles campeonatos e 
corridas e competições! Ficava toda contente quando ganhava 
uma medalha nova! Você podia ter continuado, virado uma atle-
ta profissional... Várias vezes eu te imaginei recebendo uma me-
dalha de ouro nas olimpíadas.

- Leila, por favor, eu não quero falar sobre isso.
Mas era tarde. Leila não tinha escutado, perdida naquelas 

lembranças e devaneios malditos. Veio a pergunta que Marisa 
tanto queria evitar:

- O que houve? Por que você parou de pedalar?
O silêncio reinou por mais de um minuto. Marisa ficou en-

carando a superfície lisa e escura do lago, onde a pedra atirada 
por alguém quicou uma, duas, três, quatro vezes, e depois afun-
dou, fazendo um círculo pequeno, e outro com o dobro de seu 
tamanho, e assim por diante, na mesma proporção, até que o 
pequeno impacto gerado se perdeu.

- Marisa? Tudo bem?
Marisa libertou-se. Trouxe de volta a lembrança.
- Tinha uma menina, um pouco mais nova do que a gente – 

contou, fazendo pausas. – Ela passava pela nossa rua todos os 
dias no fim da tarde, de bicicleta. Eu tinha mais ou menos treze 
anos, você e seus pais já tinham se mudado. – respirou fundo, 
preparando-se, curando-se. – Eu ia pra escola de manhã, à tarde 
fazia a lição de casa, via televisão, ou fazia qualquer outra coisa, 
e ainda andava de bicicleta. Às cinco e meia voltava para casa, 
se tivesse saído, e ia ficar na janela, esperando. Eu sabia que de-
pois das seis ela viria, sempre, de segunda a sexta. Ela estudava 
naquele colégio perto da nossa casa, onde nós tínhamos estu-
dado antes, e vinha com aquele uniforme branco, o cabelo solto 
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balançando, a mochila dentro da cestinha de ferro. Eu gostava 
de ver quando ela passava, ela era tão bonita! – parou outra vez, 
respirou longamente, recobrou a calma aparente a despeito dos 
olhos cheios de lágrimas e das mãos que ainda tremiam. – Ela 
sempre vinha pela calçada, mas um dia veio pelo meio da rua 
– de seu peito escapou um soluço profundo, e não pôde mais 
esconder que chorava. – Um carro vinha por trás dela, e vinha 
correndo. Ela foi arremessada e morreu na mesma hora. Da ja-
nela, eu gritei, e corri pra rua. Minha mãe correu atrás de mim. A 
bicicleta estava acabada, a mochila atirada em frente a outra das 
casas, o corpo no chão, a cestinha vazia, manchada de sangue, 
no meio da pista...

Não conseguiu mais falar, mas não era necessário. Leila a 
abraçou, muda. A desentendida, a sonsa, havia finalmente com-
preendido. Envolvida nos braços da antiga amiga, Marisa fechou 
outra vez os olhos, e só conseguia ver o carro que sumia sem 
piedade, o corpo magro estirado no asfalto quente do dia en-
solarado, a cestinha ali parada como um lembrete constante, 
mesmo depois de levada a garota morta, que tinha apenas onze 
anos. Então, a tristeza imensa, o pranto convulsivo, a imagina-
ção lhe trazendo a dor do atropelamento, os ossos se partin-
do, um órgão vital lesionado. Dias depois, o acesso de fúria, a 
raiva incontrolável, o ruído metálico das batidas da marreta do 
pai contra sua amada bicicleta cor de rosa, o terrível esforço de 
continuar batendo e destruindo, batendo e destruindo... O alívio 
de atirar longe, num matagal, a cestinha, e então, muito tempo 
depois, os anos de calma e esquecimento, a memória bloqueada 
pelo constante ato de não falar e não pensar a respeito...

*

As amigas despediam-se, mais tarde, passada a crise de 
choro. Se abraçavam na saída do parque, onde se separariam. 
Leila só a havia deixado ir depois que prometera que iria ficar 
bem, se é que se pode prometer algo assim. E, quando já esta-
vam mais ou menos longe, Leila gritou:

- Vê se não some, querida!
Marisa abriu um sorriso sem graça, e acenou.
No carro, a caminho de casa, avaliou o reencontro. Depois 

da formatura, evitara de todas as formas rever os amigos da 
escola, afastara qualquer pessoa que pudesse lhe fazer sofrer, 
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acostumada a tudo que pudesse lhe trazer de volta a dor do 
trauma em sua adolescência, inclusive a velha amiga distraída e 
curiosa, sempre cheia de perguntas. Havia sido um erro ir à reu-
nião de ex-alunos. Outro erro trocar telefone com ela. Aquele 
encontro? Ida ao parque? Cúmulo do erro! Era hora de trabalhar 
novamente para esquecer o ocorrido.

No dia seguinte, Leila ligou outra vez. Vai me chamar para 
sair de novo, pensou. Vai querer saber como estou, ficar pergun-
tando como encarei esse problema durante a adolescência.

Decidida, desligou o telefone. Trocou o chip por um novo. 
Como quando atirou longe a cestinha de ferro, atirou pela janela 
do apartamento o chip antigo, sua única ligação com Leila.

Estava, outra vez, reconstruído o esquecimento.

Lethycia Dias

Tem 19 anos, é estudante Jornalismo na Universidade Federal 
de Goiás, já participou de antologias de poesia e de contos, e 
sonha com a publicação de seu primeiro romance.

lethyciadias97@hotmail.com
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A Promessa
Da soleira da janela, Alice consulta o seu céu solitário e 

recebe um sinal. Uma queda flamejante risca a madrugada bri-
lhosa, a garota acolhe sua certeza de novidades para o dia que 
nasce. Começa a lida da jovem que, há pouco, corria afoita pelas 
ruas nuas da Anísio Pereira, entre as partes amistosas e ariscas 
de se misturar às peripécias dos meninos. Ela agora se periga no 
pegue-pague e prumo da Sete de Setembro na Capital. Come 
dorme e acorda só, na espera de poder contar vitórias aos seus 
que ficaram nativos. 

Ao sabor do vento, ainda bocejando. Sua moto zune à 
passagem em ré. Como se fosse possível revoltar o tempo. Mal 
Alice decide a sua razão do real e já se nota atrás do balcão. 
Perguntas. Nãos. Pedidos. Provas improdutivas. Reclamações. 
Grosserias. Vendas. Prestação de contas. No quartinho dos fun-
dos, Alice revolve com um talher de plástico a sua quentinha ao 
colo. Comida insossa... “Parece a minha vida!”, ela regurgita em 
espírito.

Alice ergue e cerra a porta de ferro, uma hora após o fim 
do movimento e a meia dúzia de minutos dos demais funcioná-
rios. De chão em chão no comércio, a se perder entre as opções 
das vitrines. Transeuntes, de todos os gêneros, a cantam sem 
pudores. Afinal, Alice é branquinha do tipo americana e lisa feito 
perfume francês “Made in China”. 

“Gostei tanto daqueles sapatos... Mas o salário só sai com 
trinta dias!”

No estacionamento, aos fundos da correria que se assenta, 
a garota leitosa sobe na sua moto. Relembra-se do fenômeno 
estelar. 

“Até agora tudo igual! Vai ver não passou de bobeira mi-
nha!... Esquece”. 

As luzes tilintam de poste a poste e nas fachadas noturnas 
que se auroram. Alice tem pressa e tédio. Não aguenta tantos 
semáforos. Transgride alguns e se felicita por dentro. O vento 
mais forte esbofeteia o seu estresse, do itinerário seguinte. Rá-
pida. Serpenteia fileiras de carros buzinados recebe palavrões e 
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ameaças: “Gosto de novo é o melhor que existe!” A moto ruge 
mais viçosa, como agradecida pela aventura, mais sinais e pro-
testos de “Pare!” tentam desfazer o trapejo voluntário que en-
tranha asas na raridade de Alice, adversa a várias ruas emara-
nhadas, esquinas apertadas, labirintos de veículos amotinados e 
clareiras, pelo mínimo dum interdito acidentado... 

O cheiro de liberdade verticaliza Alice que, olhando excita-
da ao alto, acha o risco daquele céu de insônia... 

“Não!”, sente gelo na porta do estômago e freia. 
A viatura seria insuperável. Um guarda mal-encarado se 

aproxima e logo dispara a sua cola de leis. Pede o reconheci-
mento do infrator. Surpreende-se quando recebe uma mulher, 
ainda quase adolescente. 

Os olhos se chocam e se falam, sem palavras, se trocam, 
sem licenças, se entram, sem vestíbulos. A moça suada fica ver-
melha, não necessariamente de vergonha, sorri. 

O emissário da ordem pigarreia e atropela a sua fala, mas 
se contém após umas duas, ou três, frases decrescentes. Embo-
ra devesse ter a sua locomoção apreendida e vários pontos na 
carteira, Alice só ganha uma multa e poucas repreensões. Ob-
serva o policial esvair-se, mas à medida oposta dos seus desejos.

Jogada no sofá, a jovem sonha com o bonito loiro fardado. 
Entre a sua enxurrada de suspiros, lembra-se da punição: com 
ares de quero mais. Retira calma a sua dívida, do bolso frontal 
da jaqueta. 

No verso um número de telefone lhe atenta, bem como a 
observação garrafal abaixo: 

“Fora do expediente eu não sou tão formal”. 
Alice sorri e relaxa. Gruda o papel ao coração: 
“As estrelas não mentem!”.

 Elicio Santos Nascimento

“Comecei a escrever na adolescência, a princípio somente 
poesia. Retornei com toda a força à seara literária em 2011. 
Fiz duas oficinas literárias e hoje estudo Direito. Remeto 
colaborações periódicas à Revista Capítulo Um e ao Blog 
literário Inspiraturas. Sou completamente apaixonado pelo 
poder das letras. Tenho três livros publicados. Vozes Poéticas; 
Contos Urbanos e Até que o Clímax nos Amarre.”

elicio.nascimento@hotmail.com
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A Sala do Arquivo
Tudo começou com aquele olhar. Tinha o emprego dos 

meus sonhos, mas aquele olhar...
Foi na entrevista de emprego; disputava outra vaga de au-

xiliar contábil. Gosto de lidar com números, desde pequeno. Ga-
nhei meu primeiro relógio analógico aos três anos e foi como 
mágica observar os ponteiros se movendo, ora apontando para 
um algarismo, ora para outro. Não saber ler as horas era apenas 
um detalhe.

O gerente, trajado com uma camisa tão branca que chega-
va a reluzir, folheava alguns papéis. Nem lembro se havia trazido 
currículo.  Ele me olhou por trás das lentes dos óculos e balbu-
ciou:

“Está se sentindo bem, Timóteo?”
“Claro!” – respondi. “Estou pronto pra começar o trabalho 

agora mesmo!”
Então, ela apareceu. A moça mais linda que já vi. Cabelos 

louros, longos e cacheados, balançavam enquanto andava. Sua 
roupa branca, propositalmente desabotoada no colarinho, reve-
lava um decote tremendamente sensual. O espaço de milíme-
tros entre os seios fartos me deixou boquiaberto. Precisei bai-
xar o olhar, mas não adiantou muito. Deparei-me com um par de 
pernas brancas, torneadas e lisas como a pele de bebê e me veio 
o desejo súbito de acaricia-las. Tive que conter meus instintos 
carnais enquanto ela servia uma xícara de café a nós dois. Bom, 
pra mim era um líquido transparente e frio, acompanhado de 
duas balas. Tinham gosto de menta.

“Obrigado, Valentina.” – agradeceu o gerente.
“Deve ser sua nova secretária! Gostei do uniforme.” – pon-

derei.
“Não acha a saia curta demais?” – ele sorriu maliciosamen-

te.
“O que é bonito é pra ser mostrado!” – retribuí o agrado.
Jonas Monteiro, o gerente simpático, perambulava por to-

das as salas, examinando o quê fazíamos. Era um homem pre-
sente e sempre pronto a ajudar. Mas a nova secretária era uma 
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tentação. Agradava-me com doces e seu sorriso cativante.
De vez em quando minha mãe vinha me ver. Que vergonha! 

Nem no trabalho a megera me deixava em paz. Sempre trajada 
com aqueles vestidos largos, longos e ridículos; e uma bíblia na 
mão. Um colar de crucifixo era seu único adorno, excetuando-se 
o anel de casamento, que a mantinha fiel ao homem que jazia há 
dez anos sob a terra. Doralice Nunes seria uma eterna viúva; seu 
único compromisso era com a religião... E me infernizar. Sempre 
conversava entre sussurros com o Sr. Monteiro, com certeza me 
criticando. Já pressenti que, mais cedo ou mais tarde, seria des-
pedido por causa dela.

O serviço era fácil e agradável. Eu podia ler e tomar ar fres-
co sempre que sentia vontade. No entanto, Valentina tirava 
toda minha concentração. Passei a pensar nela e somente nela. 
Seus olhos verdes me seduzindo. Sim, o olhar que mencionei no 
início. O olhar que dizia algo forte e verdadeiro: ela também me 
queria. Justamente eu, Timóteo Nunes, um mísero auxiliar de 
contabilidade sem nenhum atrativo físico, despertei algo naque-
la mulher. Será que foi meu cabelo desengonçado? Ou as cicatri-
zes no rosto? Ou os ossos da costela se sobressaindo na pele? Há 
mulheres que gostam de homens raquíticos e feios. Despertam 
mais masculinidade que os galãs de filmes românticos ou eróti-
cos. Talvez Valentina se enquadre nesse grupo. Ah, se mamãe 
soubesse que já vi diversos filmes eróticos...

Dessa mídia maldita, brotou meus mais profundos desejos 
na adolescência. Queria ter uma namorada que me permitisse 
fazer tudo que aqueles musculosos nus faziam diante das câme-
ras. Porém, eu era sempre desprezado. Meus colegas de colé-
gio, sob nuvens de fumaça, se vangloriavam de todas as minas 
que comeram nas farras à noite. Eu precisava entrar no grupo, 
então, mentia bastante. Consegui umas doses de vodca e uns 
tragos. Até minha mãe nos descobrir, fazer um sermão religioso 
aos meus amigos e me castigar com orações. Os joelhos ficaram 
inchados; quase não dormi de dor na ocasião. Mas continuei a 
vê-los.

Então, tempos depois, ela me arrumou este emprego. Tal-
vez a única coisa boa que fizera por mim. Passei por várias en-
trevistas internas, não apenas uma. Acho que pensam em me 
promover. Perdi as expectativas disso quando a secretária me 
seduziu com o olhar. Durante o almoço, certa vez, degustava 
uma macarronada com meus colegas estranhos quando ela veio 
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me chamar. Os demais funcionários deram risinhos abafados. 
Um deles deixou cair um fio de macarrão no horrível uniforme 
cinza, que mais parecia um pijama. Valentina me deu mais duas 
balas de menta e acariciou meus cabelos que insistiam em cair 
antes da hora.

O desejo quase me dominou. Por pouco não a agarro ali 
mesmo no refeitório. Sorte minha que a calça era larga, caso 
contrário, a ereção seria visível. Mas haveria outras oportunida-
des. Um de meus colegas de trabalho, de cargo inferior (creio 
ser auxiliar de limpeza), me forneceu uma dica inacreditável:

“Leve-a para a sala de arquivo morto, colega. Ninguém en-
tra lá. Mas leve este anel.” – ele me passou uma aliança dourada 
– “É mágico. Se você entrar naquela sala com ele, será trans-
portado a um quarto de motel e uma vez lá dentro, o tempo 
para. Vocês podem transar várias vezes e quando saírem, não 
terá passado nem um minuto, ou seja, ninguém desconfiará o 
que vocês fizeram”.

“Isso é bom demais pra ser verdade, Renato! Como este 
anel vai transformar uma sala apertada e cheia de arquivos num 
quarto confortável de motel, onde não há passagem de tem-
po?” – evitei rir na cara dele, já que falava com muita sobriedade.

“Sempre que saía com minha ex-mulher, usava essa alian-
ça, e a cada noite íamos a lugares paradisíacos, sem sairmos do 
quarto. E os ponteiros do relógio nunca se mexiam quando es-
távamos nesses lugares. Até hoje não entendo por que ela me 
abandonou. Nosso casamento tinha tanta aventura...” – ele fi-
tou um ponto qualquer na parede branca, como que pensando 
nas cenas de amor; as pupilas dilatadas como um gato no meio 
da noite.

“Tá bem, vou pegar seu anel emprestado. Juro que cuida-
rei bem...”.

“Ah, mas não solte a mão dela quando entrar e sair da sala 
do arquivo. Caso contrário, a magia da joia não será repartida 
com ela e vocês irão parar em lugares diferentes no espaço-tem-
po.”

“Está dizendo que iremos parar em universos paralelos se 
não ficarmos unidos de alguma forma?”

“Isso mesmo! E o que acontece no outro mundo, fica por 
lá. Quando voltarem, ficarão ilesos do contato físico e só terão 
as lembranças para compartilharem. Claro, a chance é grande de 
ela esquecer tudo, mas você não esquecerá, pois está de posse 
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do anel mágico.”
“E poderemos repetir a façanha sempre que quisermos?”
Ele maneou a cabeça afirmativamente, exibindo um sorri-

so, cheio de falhas na dentição, de orelha a orelha.
Mais doces no fim do expediente. No meu horário de des-

canso, ela veio até mim. Mordia o lábio inferior, tomada de lascí-
via. O batom vermelho a deixava mais sensual. Ela queria fazer o 
serviço ali mesmo, mas eu fitei meu dedo anelar da mão direita 
e ali estava o anel. Conduzi-a pela mão até a sala do arquivo, 
atravessando corredores escuros e vazios. O silêncio reinava. 
Quando entramos, mal pude crer no que via. A sala se conver-
teu num quarto iluminado a velas, uma cama Box ao centro, um 
espelho no teto e almofadas em formato de coração. Pétalas de 
rosa pigmentavam o chão de mármore. Numa mesinha ao can-
to, um balde de gelo com champanhe importado. Tudo aquilo 
se assemelhava ao cômodo de um motel cinco estrelas. Achei 
que transaria com Valentina sobre o chão de cimento entre dois 
porta-arquivos de metal, num espaço que mal daria pra tirar a 
roupa; mas em vez disso, aproveitaríamos o conforto de uma 
cama espaçosa e eu ainda veria o corpo dela nu ao vivo e pelo 
reflexo do espelho sobre nós, simultaneamente.

A secretária não se impressionou tanto pela magia do anel 
quanto eu. Nem falou nada. Ela só queria um sexo rápido, pois 
se o gerente descobrisse, nos despediria com justa causa. Aí me 
lembrei do segundo detalhe: fitei meu relógio de pulso insepa-
rável, o mesmo que ganhara na infância. Uma hora da tarde (ou 
da madrugada, estava tão escuro lá fora).

“Não ligue para o tempo, querida, vamos aproveitar este 
momento!” – encorajei.

Ela entendeu o recado e se despiu sem pressa, num strip-
tease que me deixou atordoado. Seu corpo era perfeito, uma 
verdadeira beldade dos filmes que eu tanto assistia em segredo. 
Permaneci sentado na cama até ela vir sobre mim, me enchen-
do de beijos e lambidas. No auge do desejo rasguei o uniforme 
ao meio, como um trapo velho. O que importava? Afinal, como 
disse Renato, tudo voltaria ao normal quando saíssemos. Nem 
carecia me preocupar com uma provável DST ou gravidez. Era 
incrível!

Quase na hora H, o pior aconteceu. É notável como uma 
fantasia erótica realizada pode se voltar contra você. Eu não via 
Valentina no reflexo do teto: era minha mãe. Era segurava o li-



A20mai/jun 2016

vro sagrado e o apontava na minha direção como uma espada 
afiada. A maldita megera me seguira até em universos paralelos. 
Então ela soltou o livro e, como uma bomba atômica, eu o senti 
bater no meu tórax como uma estocada fatal. Soltei um grito 
vindo do fundo das entranhas e as pernas se arquearam num 
espasmo violento. O joelho direito deve ter acertado a têmpora 
da secretária; ela girou para o lado, caiu da cama e bateu a nuca 
na quina da mesa onde jazia o champanhe. O balde de gelo en-
tornou sobre sua cabeça.

Fiquei uns segundos petrificado de horror. Doralice sumiu 
do teto e não vi a bíblia em canto nenhum do quarto. Porém, ela 
deixou um rastro de morte. A poça de sangue que se formava 
sob Valentina se misturava ao gelo derretido. Seu olhar, agora 
sem o brilho da sedução (aliás, sem brilho algum), me encarava. 
Eu não apenas seria demitido, mas iria para a cadeia. E agora?

Espere, Renato disse que sairíamos ilesos do quarto. Fitei o 
relógio novamente. Uma hora. De fato, ele estava certo quanto 
à passagem do tempo. E quanto ao resto? Aferrei-me a isso com 
todas as forças. Não havia outra saída. Segurei o corpo pelos 
pulsos e o arrastei para a porta e a escuridão que nos aguardava. 
Dei mais um passo... E senti a picada no pescoço.

Acho que dormi por horas. Quando abri novamente os 
olhos, lá estava a secretária, me trazendo mais duas balas e 
água. Com muito esforço me sentei no leito e as engoli. Dessa 
vez não tinham gosto de menta. Renato falara a verdade, graças 
a Deus. Só faltava saber se ela se lembrava de algo. Queria abor-
dá-la logo com um interrogatório, mas estava fraco demais para 
falar. Apenas sussurrei a questão crucial:

“O que fizemos ontem?”
Então, esbugalhei os olhos. Valentina estava de costas e 

juro que vi um filete vermelho vivo escorrendo de sua nuca, tin-
gindo seu uniforme branquinho. Não consegui gritar, mas aque-
le pesadelo não podia ser real! Só senti outra picada. O gerente 
se encontrava ao meu lado. Ela contou tudo e eu estaria ferrado!

Deitado e paralisado, alternando no mundo subconsciente 
com a realidade, ouvi a voz de mamãe com o Sr. Jonas:

“Não há chance de ele voltar para casa, não é, doutor”? – 
ela perguntou aflita.

“Sem previsão, Sra. Nunes. Testamos um novo medica-
mento para curar a dependência, mas houve fortes efeitos co-
laterais. Alucinações. Hoje de madrugada escutamos um berro 
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vindo da sala do arquivo. Dois plantonistas e eu fomos até lá 
e o achamos com o traje rasgado e arrastando um manequim 
loiro que guardamos no quarto dele. Tive que sedá-lo. Creio que 
ele acreditava que fazia sexo com a nova enfermeira. Soubemos 
disso ao interrogarmos outro paciente, chamado Renato Lopes, 
um completo esquizofrênico viciado em cosmologia. O cara deu 
o próprio anel de casamento, dizendo que o objeto o levava a 
dimensões paralelas.”

“Eu fiz tudo por Timóteo. Tentei leva-lo a Deus, mantê-lo 
longe das mulheres vadias, do pecado carnal, mas ele se afastou 
de mim e preferiu os colegas do colégio. Acabou no mundo das 
drogas, viciado e agredido por traficantes e policiais sem escrú-
pulos!” – lamentou.

“Religião demais não faz bem. Desculpe a ousadia, mas a 
senhora o reprimiu demais e deveria se sentir culpada por ele 
chegar aonde chegou. Felizmente, nossa clínica está dentro de 
seu plano de saúde e continuaremos a trata-lo. Por ora, é melhor 
ele se sentir como funcionário de uma empresa de contabilida-
de, e se distrair com nossos livros, os passeios no terraço e seu 
relógio de pulso sem bateria”.

 “E quanto à enfermeira, que mais parece uma meretriz, vai 
demiti-la?”

“Valentina é muito simpática e eficiente. Não posso contra-
tar só mulheres absurdamente recatadas, velhas e feias só por 
causa de um paciente com anseios sexuais! Até mais ver, Sra. 
Nunes!”

Rone Cristiano da Silva

“Tenho 33 anos e iniciei a escrita de minhas próprias histórias 
por volta dos 16 anos. Trabalho com processamento de dados 
e nas horas vagas, além de aperfeiçoar o inglês, escrevo 
alguns contos e tento retomar a escrita de um novo romance, 
por ora intitulado ‘O Universo de Darker’. No Wattpad, estou 
terminandoo romance ‘O Último Drink’.”

ronecsilva30@gmail.com
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Distopia ou
Fantasia?

Evento Literário Distopia x Fantasia 
aconteceu no dia 30 de abril no Rio 
de Janeiro, na Livraria da Travessa 
no Barrashopping e contou com a 
presença de vários autores nacio-
nais. Organizado pela página Com-
pulsão Literária, o evento já está em 
sua 3ª edição e reuniu cerca de 40 
participantes. Os apresentadores 
Natália Cunha e Bruno Cardoso cui-
daram da logística de apresentar o 
tema, fazer brincadeiras e mediar o 

Bate-Papo com autores convidados.
 Na entrada, os participantes 

deixavam seu nome e escolhiam 
um time – Fantasia ou Distopia – e 
durante o evento, o time que con-
seguisse mais pontos, teria sorteios 
de brindes específicos para seus 
membros. As brincadeiras incluí-
ram um quiz, baseado nas séries 
mais votadas na enquete realizada 
na página do evento e um jogo de 
construção de história em que os 

O
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apresentadores sorteavam palavras que 
deveriam ser usadas e os participantes ti-
nham um minuto cada para narrar, a pla-
teia votou na história mais criativa com 
uma salva de palmas.

 O Bate-Papo contou com a presen-
ça de Patrícia Fagundes, autora de Enfy-
nie; Marcelo Costa, autor de Redenção; 
e Lucinei Campos, autor de Lavínia e a 
Árvore dos Tempos. Pudemos conhecer 

Os autores Patrícia Fagundes, Marcelo Costa e Lucinei Campos  entre os 
apresentadores Nathália Cunha e Bruno Cardoso

um pouco do processo criativo de cada 
um, saber como foi escrever os livros em 
questão e sobre a prática de divulgação 
do autor, inclusive aqueles autopublica-
dos, como é o caso de Lucinei Campos.

 Ao final do evento, foram sortea-
dos prêmios fornecidos pelas lojas e edi-
toras patrocinadoras e pelos próprios au-
tores. Foram vários livros e até algumas 
camisas distribuídas entre os presentes.
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Mayara Barros
may@revistavessa.com
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Natasha Fernandes era uma menina comum, de vida 
confortável e monótona, até encontrar um misterioso amu-
leto, que mudaria drasticamente sua realidade. As fantasias 
que ela imaginava existir somente em fábulas se tornam rea-
lidade: o amuleto abre uma passagem que a conduz abrup-
tamente para outro mundo. Agora, em outra dimensão, Na-
tasha tentará ser firme, e manter as esperanças de um dia 
retornar, e novamente encontrar sua família e seus amigos. 
Enquanto isso luta para sobreviver aos perigos e desafios 
existentes em Enfynie, um planeta em outra dimensão re-
pleto de vida inteligente e criaturas fantásticas.

Lavínia é uma menina de 9, quase 10 anos, um pouqui-
nho diferente das outras de sua idade. Sem amigos na esco-
la, sem um contato maior com seus pais, leva uma vida mui-
to solitária para alguém tão pequeno. Seu único amigo, Leo, 
é quem divide com ela os anseios e questionamentos de sua 
infância, suas arquitetadas fugas dos Valentões e Marrenti-
nhas que a perseguem na escola. Tudo muda quando recebe 
de presente uma fada, chamado Lorivaldo e que odeia seres 
humanos. Juntos, vão descobrir a magia escondida no mun-
do e os segredos da Árvore dos Tempos.

No século XXVI, um grupo racista desenvolve uma su-
per bactéria que mata seletivamente. Caberá a Peter Brose, 
político jovem, influente e bem intencionado, o desafio de 
salvar a humanidade de sua autodestruição. Entretanto, sua 
experiência de vida não o preparou para os fatos deplorá-
veis que se seguirão. 

Legionella, primeiro livro da série Redenção, dá o pon-
tapé inicial nesta trilogia de ficção científica com muita ação, 
suspense e imaginação.







Entrevista com
Mare Soares

Mare Soares é formada em Mídia pela 
UFF e, atualmente, cursa mestrado em 
Comunicação pela Uerj. Nasceu em 
setembro de 1991 no Rio de Janeiro. 
Além de Chantilly, publicou também o 
livro Copenhagen e os e-books Metade 
Repleto e As aventuras de Ana. É apaix-
onada pelos filmes clássicos hollywoo-
dianos e pelo ambiente noir e espera 
um dia ver seus livros passando do pa-
pel para as telas de cinema.
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Como foi o processo de escrita de Chantilly? E de Copenhagen?
Escrevi Chantilly com certa facilidade, publicando no site Nyah Fanfiction 
como um original. A história fluiu naturalmente. Já Copenhagen, foi um poço 
de problemas! A primeira versão do livro foi perdida devido a um computa-
dor quebrado. Isso me tirou o ânimo e levei muito tempo para escrever no-
vamente. Mas, no fim, foi um mal que veio para o bem. Consegui fazer uma 
história melhor do que a anterior, com mais técnica de escrita e com apoio 
do meu namorado, que me ouviu bastante enquanto eu contava a história e 
perguntava se estava fazendo sentido.

De onde surgiu a ideia de começar a escrever?
Escrever, eu tenho escrito desde que me entendo por gente. A ideia de 

escrever especificamente um livro veio da criação de um original em um site 
de fanfics. Esse original se chamava Chantilly. Devido ao público que a histó-
ria ganhou, decidi que era hora de fazê-la virar um livro.

O que fez você decidir pela autopublicação?
Eu nem cheguei a procurar uma editora. Os meus pais possuem livros auto-
publicados de medicina. Optaram pela autopublicação pela falta de paciência 
pelo retorno de editoras tradicionais e porque o objetivo não era de escrever 
para um público amplo, mas para um público já cativo. Então, quando me dei 
conta de que tinha um livro em mãos, não havia outro pensamento a não ser 
o de autopublicar. As ferramentas já existiam. 
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Como foi o processo de se autopublicar?
É um processo que dá mais trabalho para o autor, mas gosto bastante. Rees-
crevi a história algumas vezes e contratei profissionais que pudessem me 
auxiliar na edição. Revisor gramatical, designer, diagramador. Procurei orça-
mento de gráficas e fábricas de livro. A grande vantagem que vejo é a auto-
nomia sobre o preço e a possibilidade de pagar um preço mais do que justo 
por um exemplar impresso.



mai/jun 2016A29

O que te inspira, enquanto escritora?
Acho que depende do que estou escrevendo. Possuo um blog e escrevo 
para mim. Para tal, me inspiro nas questões cotidianas, minhas experiências 
de vida, lugares que vejo, sensações que senti. É uma escrita honesta, 
desenfreada e sem compromisso com estética. Um desabafo, eu diria. No 
caso de histórias de ficção, acho que procuro me apoiar em narrativas que 
já tenha visto. Gosto muito de filmes policiais, de júri, noir e da era de ouro 
de Hollywood. Acho que procuro seguir esse padrão. Essas histórias que me 
fascinam me dão pano de fundo para contar o que eu gostaria de contar. 
Entram na minha cabeça, se misturam e se tornam uma narrativa minha.

Você está fazendo mestrado na Uerj. A vida acadêmica interferiu na 
sua rotina de escrita?

Eu não poderia negar. Entrei no mestrado assim que terminei a minha 
monografia da graduação. Foi uma época em que escrevi muito, mas nada 
ficcional. Agora no início do mestrado, creio que o mesmo ocorrerá. Para 
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quem é de humanas, assim como 
eu, sabe bem o quão cansativo 
pode ser escrever um artigo, uma 
monografia, uma dissertação ou 
uma tese. Toma muito tempo, 
requer reflexão. Às vezes não 
consigo pensar em outra coisa. E 
a forma que encontro para aliviar 
essa tensão da escrita acadêmica 
acaba sendo assistir filmes ou 
seriados. Nem mesmo meu blog 
pessoal tem sido atualizado. 
Talvez eu precise me organizar 
melhor, reservar um tempo para 
escrever algo que eu queria. Tenho 
outra ideia de livro engavetado, 
que eu gostaria muito de poder 
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Pretende continuar escrevendo ou a história de Chantilly era a única 
que queria contar?

Tenho outra ideia engavetada. Seria um livro do que eu venho escrevendo 
até então e seria focado em um público juvenil. Espero um dia ter inspiração 
e tempo para contar essa história. Com certeza muitas pessoas iriam gostar.

Tem alguma dica ou conselho para escritores iniciantes?
Eu diria para não desistir da escrita. Não estou falando de livros ou publicações. 
Falo do ato de escrever. Contar uma história que seja publicada não é o mais 
importante. O que importa de verdade é que você se sinta feliz com o que 
escreve e que sinta prazer em fazer o que faz. Seja uma poesia, um texto 
jornalístico, uma crítica cinematográfica, uma tese de doutorado. Escreva 
algo que faz sentido principalmente pra você. 

escrever. Mas a vida é dura e às vezes temos que optar. No momento, 
sinto a necessidade de focar no meu futuro profissional, escrevendo uma 
boa dissertação. Como viver de escrita ficcional é difícil, optei por continuar 
vivendo para escrever, mas escrevendo outro tipo de narrativa.

Quais são os planos para o futuro?
Pretendo prosseguir com a carreira acadêmica com dignidade. Escrever é algo 
muito importante para mim e como eu não quero abrir mão disso, creio que 
a escrita acadêmica me abra mais portas no futuro profissionalmente. Como 
gosto de “ser minha”, isso também vai me dar liberdade para escrever o que 
eu quero. Esses são os meus planos mais imediatos. Também gostaria de 
escrever outros livros, mas isso requer tempo, energia e dinheiro. Como não 
sei se isso será possível em um futuro próximo, quem sabe essa possibilidade 
de livro não se torna uma história em uma plataforma como o Wattpad?
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Estória sobre os vazios

Era como tentar aprender a andar de bicicleta novamente. 
Não sabia por onde começar. Quer dizer, recomeçar. Tudo pela 
insistência de um amigo que afirmava que eu deveria romper o 
casulo, abandonar a aura deprimente e me socializar novamen-
te.

Passou em casa umas 20:36h e me levou a um bar que ele 
frequentava, muito conhecido pela fama de ser “cult”, quase 
sempre repleto de gente alternativa, artistas contemporâneos 
e demais simpatizantes de um ambiente simples, pouca luz e um 
lugar para tomar uma cerveja entre amigos. Chegamos lá e já 
avistamos alguns conhecidos logo na entrada. Procuramos uma 
mesa bem no meio do estabelecimento e nos sentamos. Pedi-
mos uma Heineken 600ml. Ele já foi logo puxando o laptop da 
mochila e acessando a wi-fi do bar. Estava ansioso por me mos-
trar as conversas recentes com uma menina que estava transan-
do. Não sei se ele estava querendo se gabar, me animar e me in-
centivar ou mesmo querendo me fazer entender como é a vida, 
do jeito simples e, ao mesmo tempo, intenso, tipo as transas 
casuais como ele costumava ter com frequência. Nas conversas 
no Messenger, ele identificava com certo detalhe as palavras da-
quela ninfetinha que houvera desfrutado no dia anterior: “seu 
cheiro não sai de mim, sabia”.

Enquanto isso, tomando alguns goles da cerveja que já ha-
via chegado em nossa mesa, eu passeava com o meu olhar pe-
las mesas ao redor, buscando identificar possíveis garotas que 
pudesse arriscar alguma mirada, sei lá. Bom, não havia muitas 
meninas disponíveis, apenas umas duas acompanhantes de um 
casal que estava sentado quase ao nosso lado. Não vi potencial 
nessa primeira investida.

O tempo foi passando e a gente tomava algumas outras 
garrafas daquela cerveja holandesa, iguaria importada que bra-
sileiro agora tomava com toques de requinte sempre que pu-
desse. Ele então me avisa que estava para chegar uma amiga. 

de uma magrugada
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O nome dela era Renata. Uma menina que ele ficava de vez em 
quando. Havia ligado para ele mais cedo e dito que queria lhe 
ver. Como estava comigo, não quis me fazer desfeita e a convi-
dou para o bar, que também não parecia ser novidade nenhuma 
aquele tipo de programa para ela.

Aos poucos, o bar foi ficando mais movimentado e outras 
garotas até chegaram a sentar em mesas próximas. Contudo, 
nem mesmo com as doses que já havia tomado e me deixado 
um pouco mais relaxado, não houve situação que pudesse con-
siderar uma mirada recíproca. Até sentou uma gatinha do lado, 
aparentando os seus 21 aninhos e acompanhada de uma amiga 
mais nova e de um carinha. Não deu mole, não olhou mais de 
dois segundos para os meus olhares que insistiam em fixar-se 
nela por alguns instantes. Me pareceu muito mais interessada 
nos olhares de um outro camarada que sentou próximo e sozi-
nho, mas que não deu bola nenhuma. Possivelmente gay.

Renata chegou. Meu amigo nos apresentou e já foi logo 
pedindo para o garçom mais um copo. Desta hora em diante os 
papos mudaram. Eu sempre mais calado e deslocado, somente 
acompanhava discretamente o que conversavam, aguardando 
uma brecha possível para entrar e fazer parte do assunto. De 
vez em quando, contribuía com uma simples opinião ou uma in-
formação que corroborasse com uma das partes envolvidas no 
bate papo.

Passavam das 23:42h quando comecei a me dar conta de 
que o bar estava ficando vazio e de que o garçom já começava 
a colocar as cadeiras em cima das mesas. Típico sinal de que es-
tavam prestes a fechar. Já havíamos, a esta hora, conversado 
sobre diversos temas. Eu sempre contribuindo com uma razoá-
vel economia de palavras. Buscava querer passar uma boa im-
pressão, porém, não conseguia deixar de apresentar o meu lado 
deprimente e melancólico. Ela houvera percebido e até fazia 
alguns comentários tentando me deixar mais à vontade. Meu 
amigo, já um pouco irrequieto e ansioso, falava algumas vezes 
de uma erva que carregava em sua mochila e de que precisava 
de um espaço para podermos acender e dar um tapa. Eu não ti-
nha mais nenhuma decisão peremptória sobre os acontecimen-
tos daquela noite e disse isso a ele no carro, quando pagamos a 
conta e ele me avisou que iríamos para um outro lugar, ele, eu 
e a Renata, para podermos fumar um beck, tomar mais alguma 
coisa e esperar pelos mistérios da madrugada.
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Saímos dali e acompanhamos a Renata até o seu prédio 
para que ela deixasse a moto e entrasse no carro em que está-
vamos. Passei para o banco de trás e deixei ela na frente, afinal 
de contas, eu era o terceiro elemento daquela tripulação ago-
ra e não queria ficar entre o casal. Rodamos até o centro da ci-
dade em busca de papel de seda para envolvermos a erva que 
meu amigo guardava na mochila, mas, já passavam das 01:45h 
e todas as lojas de conveniência por que passamos já haviam 
encerrado o seu expediente. Como num lance de demonstração 
de perícia e costume, meu amigo olhou para a companheira e 
sentenciou: “só nos restou pegar uns guardanapos”. Assim que 
passamos por um trailer de lanches que ainda estava aberto ele 
parou o carro, Renata desceu e foi buscar. Voltou com uns 5 a 6 
guardanapos. Segundo os dois que já tinham prática no ofício, 
aquilo era o suficiente para enrolar a grama e acender. Agora, 
era a hora de conseguirmos um local público que não fosse tão 
careta e permitisse o empreendimento.

Paramos no Recanto do Bem-te-vi. Um bar onde muitos 
sujeitos undergrounds da city costumavam tomar umas biritas, 
fumar um baseado, curtir um sonzinho decadente e conversar 
sobre artes e cultura alternativa. Quando chegamos ao local, es-
tava se encerrando um show de uma menina que tocava um vio-
lão e cantava uma espécie de música MPB ao ritmo de arrocha. 
Para os bêbados que ali restavam o som agradava. Mas, para 
nós que adentrávamos o recinto, soou como uma cena pós-
moderna de um péssimo fim de feira. Eu e Renata nos olhamos 
e concordamos prontamente de que aquilo não estava muito 
bom. Meu amigo se encarregou de pegar mais umas cervejas. 
Sentamos os três e antes que aquele show terminasse, começa-
mos a falar de alguns assuntos relacionados à arte, mais espe-
cificamente sobre filmes, cenas de bares etc. Quando o som foi 
finalizado, a reivindicação de algumas meninas bêbadas rema-
nescentes era de que tinha que colocar um outro som. Esticar a 
trilha da noite. O dono do estabelecimento, sujeito cujo apelido 
empresta nome ao bar, atendendo a pedidos de clientes fiéis, 
vai até o palco e coloca um cd de músicas diversas, todas com 
uma mistura inusitada de reggae, forró e pop das antigas. Algo 
que fora o suficiente para não deixar que o silêncio matasse os 
últimos sopros daquela extensão do sábado dos ali presentes.

Passados alguns minutos, meu amigo então puxa nova-
mente o papo do beck e diz para irmos para uma mesa do lado 
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de fora para que o cheiro não incomodasse mais alguém no am-
biente fechado onde estávamos. Então, pegamos as long necks 
que estavam em cima da mesa e levamos lá para fora. Como 
era madrugada, o friozinho costumeiro da cidade já cortava a 
pele e impedia uma estadia no ambiente externo com apenas 
camisas leves. Ainda mais porque se tratava de um local que se 
situava na parte superior da cidade. Mas, como havia uma fo-
gueira, puxamos a mesa para perto e nos instalamos por ali. Só 
havia um pessoal sentado numa mesa mais distante, apenas ba-
tendo papo e bebendo tranquilamente. Meu amigo começa os 
procedimentos com a confecção do único cigarro de maconha 
que socializaríamos daqui a alguns instantes. Com uma habilida-
de impressionante, ele dobra bem o guardanapo, deposita as 
pequenas folhas da erva no interior e inicia as pequenas dobra-
duras que envolveriam a substância que se tornaria cinzas logo 
em seguida. Àquela altura eu já não bebia mais. Apenas tomava 
um caldo de galinha que eles estavam tomando para não ficar 
com o gosto irritante de excesso de cerveja na boca. Acendido o 
cigarrinho, começa a democracia da palha. Primeiro o meu ami-
go, dono da erva e responsável pela preparação do produto; de-
pois a Renata, sua companheira, que também parecia conhecer 
aquela prática; e, por fim, eu, que já havia dado alguns pegas, 
mas sem muita dedicação à tal experiência. 

Enfim, fumamos, conversamos espaçadamente sobre al-
gumas coisas e eles pediram mais alguns Campari’s para fechar 
o consumo da noite e, como meu amigo disse, para manter-nos 
aquecidos e acordados. O relógio apontava que eram 02:56h. O 
ambiente à nossa volta nos dizia que éramos os últimos clientes 
daquele bar. Meu amigo já nos aguardava no carro, tirando um 
cochilo, enquanto conversávamos sobre coisas sem importân-
cia, apenas para não deixarmos o silêncio tomar conta de toda 
aquela atmosfera que se encerraria em breve. Nesse instante, 
Renata até arriscou me conhecer um pouco mais, falando sobre 
a minha personalidade, dizendo que eu lembrava um amigo da 
cidade dela, bem quieto, pensativo. Eu disse a ela que era meio 
melancólico mesmo e que nos últimos tempos estava mais re-
flexivo com as minhas memórias. Ela até que ensaiou dizer algu-
mas coisas sobre a vida, sobre seguir em frente e deixar os mo-
mentos do passado na história, mas aquele papo eu conhecia 
muito bem e sabia que dificilmente mudaria meu ponto de vista 
ali, naquele instante. Nem mesmo o pega que tinha dado com os 
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dois, ou as cervejas que havia tomado, ou as mulheres que tinha 
assediado com os olhos nas horas anteriores, conseguiram me 
tirar as imagens que vinham saltitantes de um passado recen-
te, que foram apenas despertadas quando fixei meu olhar nas 
chamas e faíscas da fogueira à nossa frente. Sabia que tinha que 
viver o agora, o para frente, começar ali uma nova rotina de saí-
das, socializações, experimentações, mas também tinha a cons-
ciência de que aquilo não iria me preencher de forma alguma.

Em mais alguns instantes, eu e ela, concordamos que já era 
hora de nos despedirmos do dono do bar e deixá-lo descansar, 
para que também seguíssemos nosso rumo. Chegamos no carro, 
acordamos meu amigo e saímos dali. Eles me deixaram em casa. 
Subi com nítida clareza as escadas até o meu apartamento. En-
trei, tirei a minha roupa, fiz as minhas necessidades e me deitei. 
Não fechei os olhos de pronto, muito menos me entreguei com 
facilidade ao sono. A lembrança de que tinha vivido uma das coi-
sas que há muito tempo não fazia me deixou com uma sensação 
de vazio existencial, aquela velha noção de ter experimentado 
lá fora e não ter saciado a fome aqui dentro de casa. Me senti 
como era quando na adolescência, quando saía com os amigos 
para as festas, ficava com uma menina, mas voltava para casa 
sozinho, com uma falta tremenda de alguém para deitar junto 
na cama e acordar no outro dia tendo a quem olhar. Constatei 
de que aquela não era a vida que queria para mim também. Não 
queria reviver aquelas sensações de vazio constante, ainda mais 
depois de ter vivido tantos anos uma partilha de companhia, a 
qual considerava a forma mais contente de minhas vivências até 
então. Mesmo sem saber como seria, uma vez que também não 
havia mais companhia em casa, teria que arranjar uma forma de 
compensar aquela falta.

Tive a certeza de que não seria da forma como foi esta úl-
tima noite.

Helder S. Rocha

Atualmente, cursa doutorado em Estudos Literários, pela 
Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Possui alguns 
textos ensaísticos, críticos e literários publicados em livros, 
periódicos e revistas. Também publica no site ‘Recanto das 
Letras’.
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Faísca
Alguns pareceram incomodados com a brisa repentina, 

mas a maioria sequer a sentiu quando me esgueirei através da 
elegante janela do palácio de Madame Valena. Eram raros os hu-
manos que viam ou sentiam a presença de um deus quando este 
não queria ser notado.

Meus pés tocaram o piso lustroso com suavidade, e um 
misto de ânimo e expectativa me preencheu. A tensão carrega-
va o ambiente, como se este estivesse prendendo a respiração, 
ansioso para o desenrolar dos acontecimentos daquela noite. A 
brisa que balançava as cortinas e enfunava as capas dos guardas 
parecia dizer conspiração. Eu quase conseguia sentir seu gosto.

Sim. Algo grande estava para acontecer. Mas não o tipo de 
grandiosidade que a maioria das pessoas esperaria. Não haveria 
gritos, perseguições e muito menos batalhas. Seria algo sutil, na 
verdade muito simples… Mas com gigantescas repercussões.

Como deusa da discórdia, eu costumava passar muito tem-
po perto dos humanos, ainda que os demais deuses — especial-
mente Ryamon, o pai de todos — desaprovassem a atitude.

Mal sabiam eles o que estavam perdendo. Os humanos me 
fascinavam. Eu adorava as conspirações ocultas, os atos pouco 
respeitáveis praticados na surdina, os venenos ministrados às 
escondidas. Mas, acima de tudo, adorava guerras, e o fato de 
que na maioria das vezes não era necessária uma grande ofen-
sa para que eclodissem. E, se minhas previsões se provassem 
corretas, aquela noite seria um prelúdio para uma das maiores 
guerras já vistas naquele mundo.

Não me impressionava que estivesse para acontecer justa-
mente no palácio de Valena. Como maior antro de conspiração 
de todo o reino de Sobar, vinha sendo, naqueles últimos anos, 
meu local favorito. 

Opulento, era uma das mais impressionantes construções 
de Sobar, perdendo apenas para o palácio do rei. Apenas aquele 
corredor provavelmente valia tanto quanto todas as mansões 
nobres da cidade. Estátuas e quadros de artistas renomados es-
palhavam-se pelas paredes, intercalando-se com elegantes ar-
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chotes, mas o próprio palácio, com colunas, arabescos e janelas 
de vitrais, era uma obra de arte.

Os guardas eram um complemento à pompa: apenas suas 
vestes, no chamativo tom de azul royal que representava a fa-
mília de Valena, equivaliam a um ano inteiro de trabalho de uma 
pessoa comum; as espadas, de acordo com o pouco que eu en-
tendia do assunto, eram belas e elegantes, com os punhos cra-
vejados de safiras, e ao mesmo tempo afiadas. Perfeitamente 
imóveis, dispunham-se com uma distância de três metros entre 
cada um, intercalando-se com estátuas e colunas e combinando 
com as pinturas prateadas que formavam um padrão de círculos 
e losangos na parede branca.

Porém, por trás de roupas de bom caimento e espadas bo-
nitas e reluzentes, havia profissionalismo. Guardas contratados 
para guardar palácios e mansões geralmente se fundiam à pai-
sagem, cegos e surdos às conspirações que se desenrolavam em 
sua presença. Mas os de Valena eram diferentes. Pairavam per-
feitamente imóveis, austeros e calados, mas era uma imobilida-
de expectante, como se estivessem prontos para entrar em mo-
vimento ao menor sinal de ameaça. E, se todos os boatos que eu 
ouvira sobre os Guerreiros da Pedra Branca fossem verdadeiros, 
eles realmente estavam. 

A Escola da Pedra Branca era uma das mais famosas — e 
misteriosas — instituições formadoras de guerreiros de todo o 
continente. Sua reputação era impecável, e um único soldado 
demandava uma boa fortuna para ser mantido. Valena tinha um 
palácio cheio deles.

Era uma mulher prudente — tão prudente quanto uma 
pessoa como ela poderia ser — e sabia que muitos a odiavam 
a ponto de desejar sua morte. Investir em segurança era a coi-
sa mais sensata que ela poderia fazer. Mas eu sabia muito bem 
que Valena era do tipo que gostava de unir o útil ao agradável, e 
sabia que o contingente de guerreiros guardando o palácio era 
suficiente para formar um pequeno exército.

Talvez por isso Laryne estivesse tão nervosa quando sur-
giu na extremidade direita do corredor carregando um carrinho 
repleto de comida — o banquete de Madame Valena. Estava 
coberto por um tecido fino e branco, mas ainda assim o cheiro 
— o cheiro de comida de boa qualidade recém-saída do forno — 
preencheu o corredor. Maravilhoso, sublime. O cheiro que me 
fazia desejar abrir mão de minha imortalidade e meus poderes 
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divinos apenas para experimentar um bocado.
Aliás, devo acrescentar que meu anseio por provar comida 

é parte do motivo — uma pequena parte, mas ainda assim signi-
ficativa — de eu desejar um avatar — o qual terei caso meus pla-
nos com a futura guerra deem certo e que me dará o poder de 
ser vista e tocada por qualquer humano, sem a perda de meus 
poderes divinos.

Mas o objeto de meu interesse era, naquela noite, Laryne.
Sua aparência era, à primeira vista, absolutamente comum: 

cabelos escuros, pele alva e a magreza característica dos cria-
dos de Valena. Uma pessoa atenta, porém, repararia que o tom 
de seu cabelo, assim como os olhos âmbar, eram pistas de que 
Laryne era muito mais que uma simples criada — ainda que não 
soubesse.

Entretanto, havia mais do que apenas uma pista discreta 
da verdadeira ascendência de Laryne em seus olhos. Eu podia 
ver neles o brilho do ódio recém-desperto. Aquele tipo de senti-
mento que cresce silenciosamente, muitas vezes disfarçando-se 
em angústia ou resignação, e permanece latente durante anos, 
à espera da gota d’água.

No caso de Laryne, fora o espancamento de sua filha, fei-
to pela própria Valena para o entretenimento da cidade logo 
naquela manhã. Eu infelizmente não vira o espetáculo, mas o 
brilho nos olhos da criada dizia tudo, e eu a conhecia de outras 
incursões ao palácio de Valena.

Eu aprendi com os humanos que cada um reagia à sua ma-
neira a sentimentos como raiva e ódio. A maioria se tornava vio-
lenta e, movida por impulsos irracionais, cometia atos impen-
sados. Não era o caso de Laryne. A ira apenas a tornava mais 
calculista, mais racional.

Eu vira a carruagem aguardando do lado de fora do palá-
cio, em um local discreto; era simples e não ostentava nenhum 
símbolo. A moça certamente tinha uma rota de fuga já traçada. 
Também parecia ter encontrado uma desculpa plausível para 
trazer o jantar de Valena no lugar de Yollane, afinal, os guardas 
permaneceram imóveis.

E eu duvidava que qualquer outro humano se atreveria a 
passar por aqueles guardas trazendo um banquete envenena-
do.

Invisível, acompanhei Laryne por toda a extensão do cor-
redor, tentando não me inebriar com aquele cheiro, que se mis-
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turava com a expectativa contida no ar formando uma mistura 
que era quase demais para os meus sentidos divinos. Os únicos 
sons que preenchiam o silêncio eram o arranhar das rodas do 
carrinho sobre o piso e a respiração irregular de Laryne.

Minha expectativa chegou ao ápice quando paramos dian-
te das belas e elegantes portas que davam acesso aos aposen-
tos de Valena. Laryne bateu com os nós dos dedos na madei-
ra escura, que contrastava harmoniosamente com as paredes 
brancas, e aguardou. Pouco depois, a voz de Valena atravessava 
a madeira, melíflua mas resoluta:

— Entre.
Laryne hesitou por alguns milionésimos de segundo, então 

seus dedos alvos e trêmulos se fecharam sobre a maçaneta dou-
rada e uma das metades da porta se abriu, rangendo; uma luz 
avermelhada se derramou sobre o piso do corredor.

Os aposentos de Valena não perdiam em nada para a opu-
lência do corredor. Estávamos em uma câmara ampla e circular, 
de teto alto, com três elegantes portas em arco que se abriam 
para uma varanda, para o quarto de dormir e para outra câma-
ra, cujo propósito eu desconhecia. As paredes eram adornadas 
com pinturas e arabescos e, à direita, havia prateleiras e mais 
prateleiras sobre as quais repousava o que parecia, à primeira 
vista, uma coleção de pedras preciosas. A luz bruxuleante das 
velas incidia sobre as gemas multifacetadas, formando mosai-
cos coloridos que bailavam sobre o piso e as paredes.

Valena aguardava sentada à mesa, no centro do aposen-
to, já à espera de seu banquete. Aparentando não mais que 25 
anos (apesar de ter muito mais que isso), era uma mulher muito 
bela. Os cabelos dourados emolduravam um rosto delicado, de 
traços harmoniosos. Os brilhos multicoloridos das gemas dan-
çavam sobre a pele clara causando um efeito interessante; ela 
parecia quase etérea. O corpo era esbelto, mas com a elegância 
saudável de uma pessoa bem alimentada. Trajava um longo ves-
tido do mesmo tom de índigo de seus olhos, combinando com o 
pingente de safira em seu pescoço. Apesar da simplicidade, era 
possível notar a qualidade de suas roupas.

Um sorriso de escárnio surgiu em seu rosto quando depo-
sitou os olhos sobre Laryne, que logo após entrar posicionou o 
carrinho ao lado da mesa e apressou-se a reverenciar sua senho-
ra.

— Fiquei sabendo que Yollane não pôde trazer minha refei-
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ção — comentou Valena quando a criada se endireitou.
O divertimento brilhou em seus olhos, e percebi que ela 

sabia. Como descobrira eu não saberia dizer.
Laryne, porém, não vacilou.
— Ela ficou doente, minha senhora. Ofereci-me para fazer 

o serviço em seu lugar.
A moça puxou o lenço que cobria o banquete e começou 

a transferir pratos e travessas do carrinho para a mesa, posicio-
nando-os conforme mandava a etiqueta. A aparência era tão 
apetitosa quanto o cheiro, e eu não pude me conter: aproximei-
me. Tive de empreender um grande esforço para me manter in-
visível e indetectável.

Valena observou a movimentação com interesse, como se 
nunca antes alguém tivesse lhe servido um jantar, e esperou que 
a moça terminasse sua tarefa para voltar a falar:

— Curioso que logo você tenha resolvido se encarregar da 
tarefa de Yollane, dados os acontecimentos de hoje. — Ergueu 
a cabeça e cravou seus olhos nos de Laryne. — Imaginei que me 
odiaria com todas as forças do universo depois de eu ter feito 
sua filha sangrar na Arena Sagrada.

Pela primeira vez a moça fraquejou. Vi a cor sumir de seu 
rosto, e seus olhos brilharam com medo em vez de ódio.

Valena voltou a abrir seu sorriso e deixou a mesa; o vestido 
farfalhou com um movimento discreto da mão.

— Guardas! — ela gritou.
Laryne se virou para a porta, em pânico; o som dos passos 

apressados se fez ouvir através da madeira.
Mas não houve tempo. Valena a envolveu em um forte 

abraço e o punhal brilhou antes de ser cravado na barriga de 
Laryne. O sangue escorreu e a criada gritou; lágrimas brotaram 
dos olhos.

Quando as portas se abriram e dois guardas irromperam 
para dentro do aposento, Laryne já despencara e seu sangue 
maculava os mosaicos do piso. O punhal, agora tingido de ver-
melho, permanecia seguro na mão de Valena.

— Levem-na — a mulher ordenou. — Garantam que ela 
morra. Amanhã, quero ver seu cadáver pendurado na Praça da 
Discórdia.

Sem perguntas ou questionamentos, dois guardas ergue-
ram Laryne, já fraca demais para gritar ou protestar, e a levaram. 
Sem que precisasse de ordens, um terceiro guarda apareceu 
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com um criado, que também sem ousar fazer perguntas, ajoe-
lhou-se ao chão e limpou o sangue de Laryne.

Quando terminou, Valena o dispensou com um gesto, e os 
guardas também o tomaram como sua deixa para se retirarem.

Mais uma vez sozinha, Valena voltou a se sentar à mesa e 
encarou o banquete que tinha diante de si. Experimentou uma 
garfada, e eu soube por sua expressão que a comida estava óti-
ma. A mulher sorriu, o garfo retornou à comida, e ela começou a 
comer com entusiasmo, sem se importar com o veneno; ao que 
parecia, ele não afetava o sabor da comida.

Eu sorri. A imunidade a venenos tinha sido um presente 
meu a Valena, assim como a juventude e a longevidade. Foi um 
dos melhores acordos que já fiz em minha vida. Na época já sa-
bia que Valena traria muita discórdia ao mundo, e ela não me 
decepcionou. Era vantajoso para mim que ela vivesse 200, 300 
anos, talvez até mais… Seriam 300 anos de diversão ininterrup-
ta.

Pois Valena acabara de matar Radreska, a herdeira perdida 
do reino Jabbur. Eu não sabia como ela se perdera e acabara 
como uma criada no palácio de Valena, sem saber de sua verda-
deira identidade, mas não me importava. A faísca fora acesa. A 
guerra logo chegaria.

Laís Manfrini
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outra edição da Revista Avessa. Atualmente, escreve aquele 
que pretende que seja seu romance publicado enquanto tenta 
não procrastinar muito.

llmanfriniescritora@gmail.com
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O Apagar da Vida
Entre a vida e a morte há uma tênue linha, um espaço que não é 

concebível aos seres vivos, mas pelos mortos já foi transpassado.

Uma jovem olha a esplêndida lua dominando o negro céu, 
brilhando intensamente, e observa suas mãos tocando seu 
próprio corpo refletido por este astro celeste. Fecha seus olhos 
e toca de leve seus lábios - salientes e secos-, contornando- os.

Numa casa simples, afastada de qualquer movimento da 
cidade de Asclépio, um velho repõe a lenha na lareira e admira-
se com o movimentar das chamas e o estalar do material que 
se incendeia, até que o piano (encoberto pelas sombras) chama 
sua atenção. Ele se senta e toca uma tecla. O som não sai. “O 
que será que travou o som?”- ele pensa. Então o velho prende 
seu pensamento ao quadro –desenhado com carvão- de uma 
dama sentada entre os troncos caídos de uma árvore, estando 
com a sua facevoltada ao céu e os olhos cerrados. E com um 
movimento impensável e repentino toma a imagem para si e saí 
da casa.

Na densa floresta de Safis a escuridão penetra onde outrora 
a luz do sol tocava, todos os animais são adormecidos com o 
emergir da lua. Lua esta que retira a vida e põe em sonho aquele 
que lhe é tocado enquanto a morte não chega.

A jovem caminha calada entre as grandiosas e frias árvores, 
guiada apenas  pelo luar. Ela vaga sem rumo, sem querer saber 
qual o destino que chegará. “Que diferença faz?”- pensava assim 
quando se deparava com uma bifurcação em que havia uma 
hipotética possibilidade de escolher o seu destino. Enfim chega 
às margens de  um rio e vê seu reflexo desfocado nas águas 
cristalinas. “Por que ainda tenta refletir- me?”, dizia consigo sem 
tirar os olhos da sua imagematenuada.

Como se procurasse algo, o viajante caminha entre terras 
e lugares distintos. Naquele momento a estaca de madeira 
presa ao chão dizia que ele havia chego à cidade de Asclépio. Ao 
fundo vê algumas luzes das casas e fumaça da chaminé. Havia 
dois caminhos que poderia seguir, olha por um tempo breve e 
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resolve seguir pela estrada que levava para a floresta, afastando 
a cidade. Era noite de lua cheia. “Ah! Ela está  tão bela no céu!” 
admirava com a cabeça inclinada para cima antes de seguir seu 
destino, carregava apenas um case e uma pequena mochila com 
o que lhe julga ser essencial. Finalmente escolhe uma árvore 
para aconchegar-se. Fecha os olhos e escuta o ambiente. Na 
consonância da natureza detinha-se, não tardando a libertar 
seu violino. O som da natureza inspirava-o. Os seus sentidos 
eram envolvidos por uma brisa suave carregado dos mais 
inimagináveis sons e encadeando a mais bela harmonia.

A lua logo partiria. A jovem despertada de seus 
pensamentos nota um som discreto longínquo. Guiada, agora, 
por aquela música vê um homem no suspiro da sua última nota 
com os olhos cerrados. A terra estava marcada com pegadas 
entrelaçadas. Ele estava com o rosto elevado para que pudesse 
sentir a energia daquele contato com a natureza. O viajante 
abriu seus olhos enquanto a jovem mantinha-se distraída com 
a composição dos passos desenhados no solo, porém logo 
os olhares se cruzaram. “Quem será essa pessoa?” – ambos 
pensam. Então a jovem, assim como a escuridão, desaparece 
com os primeiros raios solares e o viajante permanece quieto, 
estagnado por aquilo que não sabia se tinha realmente visto.

Já chegando à cidade, o viajante ainda entorpecido pelo 
ocorrido perambula pelas ruas até sentar-se no banco de uma 
pequena praça. Estende seu olhar para a estátua – que está ao 
centro do jardim - de uma bela mulher encostada num tronco 
com seu longo cabelo ondulado solto ao vento e com a face 
voltada para o céu. “Seria a mesma mulher que viu?” – ele se 
perguntava com um sorrisofino.

O velho, sentado na praça, retira a imagem do quadro. 
Atrás do desenho há um texto impresso em que se la:

“O nome da cidade foi dado em honra ao mortal Asclépio, - 
filho do divino Apolo e da mortal Corônis - que tinha a arte divina 
de curar os enfermos e trazer de volta a vida os que se foram. 
Despertando a ira dos deuses por proporcionar a imortalidade 
aos homens. Como castigo por interferir nos desejos do deus da 
morte, ele foi condenado a sacrificar sua filha no lugar dos que ele 
próprio salvou e foi proibido de continuar a tentar confrontar os 
desígnios divinos. Asclépio, não suportando a dor de ter perdido 
sua filha, é impulsionado a trazê-la de volta a vida. Esse erro foi 
o que o condenou a própria morte ao ser atingido pelo raio de 
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Zeus furioso e a sua filha a vagar pelas noites de lua cheia, vivendo 
apenas sob a luz desse astro. Então seu olhar, antes refletido pelo 
sol divino, agora é absorvido pela escuridão, não há brilho, não há 
vida.”

Terminado sua leitura, o velho olha para a estátua que 
enfeita o centro da praça e mergulha em suas lembranças 
enquanto a luz do sol ilumina tudo a sua volta.

Neste momento, o viajante caminha pela cidade observando 
o ambiente e as pessoas que o constitui. As casas eram simples 
e muitas ainda de madeira; as ruas eram na maioria de terra ou 
com pedras; havia poucas lojas e muitos espaços eram usados 
para a reunião de artesãs e uns para manipular remédios 
medicinais (descobriu que a cidade de Asclépio era uma grande 
exportadora de remédios naturais). Passou a tarde buscando 
conhecer o cotidiano daquelas pessoas, conversando com 
diversos indivíduos de diferentes idades durante sua caminhada, 
até que encontrou um casebre onde ficava a biblioteca, segundo 
a placa. Sua atenção foi despertada por um livro de capa dura 
da cor vermelha já desbotada pelo tempo e que tinha intitulado 
em dourado “Asclépio, um mortal imortalizado.” Nele contava a 
história mitológica da cidade e para sua surpresa havia o mito de 
uma jovem amaldiçoada pela ousadia de um mortal em querer 
interferir nos desígnios divinos.

Hoje era o último dia de lua cheia, o céu estava livre de 
nuvens, mesmo assim não havia muitas estrelas. O viajante 
caminhou ao entardecer novamente para dentro da floresta 
de Safis, no mesmo ponto em que teria visto a imagem da bela 
e misteriosa jovem que predominava em seus pensamentos 
incessantemente. Logo a escuridão foi tomando conta do lugar: 
tudo era sombra, tudo adormecia e os ruídos que quebravam 
o silêncio aceleravam seu coração. “A qualquer momento 
elapoderiaaparecer”- sussurrava em desejo para si.

Apesar da pouca claridade que a lua proporcionava, o 
viajante buscava com o olhar encontrar a jovem escondida entre 
as árvores. O tempo transcorreu e nada aconteceu ou apareceu. 
Cansado de aguardar, mudou de ideia e foi pegar seu violino que 
deixara encostado num tronco ali perto. Com movimentos leves 
e delicados, levado pelos seus pensamentos, tocou quebrando 
aquele silêncio torturante (queria ver... falar... tocá-la). Enquanto 
as cordas eram tocadas por toda a extensão do arco, abriu seus 
olhos buscando a lua no céu, mas acaba por deparar-se com 
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uma jovem olhando-o. Imediatamente o viajante parou de tocar 
e fez menção de aproximar-se dela, porém a jovem esquivou-se 
para trás e olhou fixamente para o viajante.

Seu olhar foi tão áspero e direto, que o viajante ficou sem 
ação, somente as lágrimas conseguiram caiar exaustivamente. 
“O que resta para quem não pode viver nem morrer, que está 
aprisionada no tempo e espaço? Ele, turista do mundo, viajava 
por entre sociedades, guiado pelo vento e pelos seus instintos, 
não poderia entender”. O viajante não tinha o que fazer, mas 
compreendeu que ela era a moça condenada a viver sem vida 
e a vagar pelo tempo e espaço sem fim. Então tocou, tocou até 
não conseguir mexer um só músculo. Tocou até que seu corpo 
não tivesse escolha a não ser parar, enfraquecido. Seu peito 
doía, seus olhos perderam o brilho, suas lágrimas secaram, seu 
corpo suava e seus dedos foram feridos pelas cordas. Sentia-se 
preso a terra. Ele desmaiou. O som cessou.

Antes que a aurora logo abrisse o caminho para o esplendor 
do sol, os olhos do viajante vagarosamente ganhavam vida 
novamente, indo de encontro aos da jovem que o observava com 
um singelo sorriso em sua boca. Reunindo as energias que aos 
poucos retornavam, ele ergueu uma de suas mãos para tocá-la 
no rosto. Ela fechou os olhos - como quem deseja aquele carinho 
– porém os raios do sol atingiram ambos os corpos, deixando a 
mão do viajante estendida sozinha no ar. Ela havia partido. O 
coração do viajante acelerou. Uma lágrima solitária escorreu por 
sua face; lágrima de despedida que logo o sol secou. Ele dormiu 
ali.

O velho olhou para o céu. O clima está seco e muito quente, 
quase não via sombra. Não sabe ao certo quanto tempo ficou 
ali sentado, mas já sentia o rosto ficando vermelho. Guardou o 
papel no quadro novamente com cuidado. Agora  prendia sua 
atenção na estátua da praça. Reviver toda aquela história de 
sua juventude fez seu coração acelerar e suas mãos tremerem. 
Despediu-se de suas lembranças e foi se refugiar numa sombra.

Ao virar-se para caminhar, ele sentiu uma mão tocando seu 
ombro, mas por causa da luz do sol não conseguia ver quem era.

- Hey senhor! – disse uma voz suave – Vamos, acorde! 
Está me ouvindo?

- Quem é você? – falando baixo, ele foi abrindo seus 
olhos lentamente e percebeu que estava deitado numa cama 
envolvido por aparelhos – Onde estou? Aqui é um hospital?
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- Acalme-se, disse a enfermeira, você foi encontrado 
há alguns dias, desmaiado na floresta, perto de uma fogueira 
apagada. Desde então estava em coma no hospital. Eu sou a 
enfermeira responsável por cuidar de você.

Ele olhou o quarto em volta. Tocou seu corpo pensando: 
“O que aconteceu? Eu vivi aquilo ou sonhei?”. E num sorriso 
discreto, ele concluiu que foi apenas um sonho, um belo e 
intenso sonho.

Transcorridos alguns dias, o jovem viajante preparava-se 
para partir do hospital. A doce enfermeira entregou-lhe suas 
coisas.

- Já está liberado para ir embora.
Ele pegou sua mochila e começou a ver o que tinha dentro. 

Lá estava algumas roupas, um livro de capa dura vermelha um 
pouco desbotada. Folheou curioso e na última página tinha 
um desenho feito com carvão de uma jovem sentada entre 
os troncos caídos de uma árvore, tendo no colo um homem 
dormindo. Ela o acariciava  na cabeça enquanto no céu havia 
uma imensa lua cheia.

O jovem olhou para a enfermeira, ofuscada pela luz que 
entrava pela porta do quarto. Ela sorria serena. Então ele voltou 
sua atenção para o livro e quando foi perguntar sobre a imagem, 
a enfermeira não estava mais lá. A luz do corredor apagou- se 
juntamente com a imagem da bela moça.

Érika Pasqual

Formada em Letras Português e Grego Antigo na Univesisdade 
de São Paulo. Atualmente está pesquisando épica grega tardia 
em seu mestrado. Professora de grego antigo no Projeto 
Minimus e de português em escola regular. Amante da cultura 
e língua grega e latina, adora transcrever estas sociedades tão 
antigas e tão  presentes em uma releitura dos mitos mesclados 
com a imaginação e influências sociais e pessoais.

erikapasqual@hotmail.com



mai/jun 2016A47

O Proprietário de XO3b
Há tempo Jorge Wilbye trabalhava em uma teoria. Inves-

tigou todas as legislações possíveis, folheou a ficção científica 
apenas para se certificar que não estava louco. Sou um visioná-
rio. Dizia. Jamais ninguém reivindicou ser dono de um planeta. 
Portanto, estou pronto para qualquer batalha jurídica. Qualquer 
meandro astronômico possível. Encontrar uma forma de povoá-lo 
era de menos. Era secundário. Meu plano tem mais a ver com in-
vestimento. No futuro serei visto como aquele que trabalhou pelo 
bem de toda a humanidade e o futuro dos negócios nos âmbitos 
espaciais. Pensava convicto de seu lugar na história.

De fato, Wilbye estava determinado. O planeta em ques-
tão, além de ser absurdamente distante, era um potente exopla-
neta extrassolar. A escolha não foi aleatória e sim estratégica. 
Afirmava Jorge Wilbye em seus rascunhos. - Em minha pesquisa, 
minha referência era Júpiter, o maior planeta do nosso sistema 
solar. Então, precisava de algo grande, belo, poderoso que cau-
sasse curiosidade em futuros investidores e corporações espa-
lhadas pelo globo. O escolhido, além de ter sido considerado 
um dos planetas mais peculiares já descobertos fora do sistema, 
também me causou uma súbita paixão planetária. Refletia Wilb-
ye sobre isso enquanto olhava para o espaço, as estrelas e ras-
cunhava poemas de ordem caótica e arbitrária. Ao lado de um 
vulcânico café em sua mesinha. Lá fora, crianças chutavam ba-
lões após voltarem de algum aniversário e jovens conversavam 
calorosamente sobre alguma partida de futebol que terminara 
controversa. O universo, para Jorge Wilbye, era simples e pro-
missor. - Pois bem, amanhã é o grande dia. Dizia, recolhendo-se 
na cama.

Todos os documentos foram devidamente guardados na 
pasta azul, levemente carcomida. Vestiu suas botas verdejantes 
e usou sua blusa com desenhos à Star Trek. Estava tudo devi-
damente bem colocado na mente. O que falaria e o que argu-
mentaria. Mas encontrar um cartório para tamanha ousadia 
intergaláctica não era uma tarefa fácil. Pesquisou bastantes ju-
risprudências e casos em todos os cantos do estado e do país. 
Até finalmente ler sobre a fama do estabelecimento Neto Farias. 



A48mai/jun 2016

O mesmo ficava em uma pequena cidade interiorana mineira. É 
esse! Disse e não perdeu mais tempo.

Wilbye chegou logo. Foi direto ao lugar. O Tabelião olhou 
desconfiado o estilo um tanto singular do jovem. O Cartório 
Neto Faria tinha uma não tão celebrada fama nos arredores da 
pequena cidade de Luminárias. O último caso foi o registro do 
menino “Pracinha Heroico da Paz”. Uma homenagem ao avô 
morto na segunda guerra. O cartório acatou e isso foi motivo de 
muitos falatórios na época em outros cartorários vizinhos. 

- Meu senhor, o cidadão está reivindicando a posse de um 
planeta? Disse surpreso o eminente tabelião. Óculos turvos qua-
se caindo sobre o nariz, certo suor solitário percorrendo as bo-
chechas, um tom sóbrio nas palavras refinadas e uma calma num 
ar de sabedoria tabeliônica. - Sim, foi que o senhor ouviu. Está 
aí toda a documentação. É um planeta distante. Em nenhum 
momento de sua descoberta houve tal reivindicação de proprie-
dade. Argumentava Wilbye. Naquele momento uma criança re-
cém-registrando seu nome assustou-se. - Juan Crisóstomo, não 
chore. Dizia a mãe carregando-o até o colo.

- Temos um problema. Problema? Sim. Não registramos 
posse de planetas fora do nosso sistema solar. Que absurdo? 
Retrucou Wilbye. Quer dizer que não tomarei posse por uma ri-
sória burocracia típica dessas cidadezinhas mineiras? Opa. Não 
nos ofenda. No mais, para algo assim, tão, ousado; teria que 
buscar o apoio, sabe lá, da ONU, dos órgãos que tratam do as-
sunto, NASA e afins. Para esses emitirem alguma certidão para 
o senhor. E tem mais. (Continuo o tabelião olhando para os do-
cumentos). Todos os planetas de nosso sistema solar estão de-
vidamente registrados com seus respectivos donos. Pensas que 
foi o primeiro a tentar? Jorge Wilbye ficou pensativo por alguns 
segundos e um tanto surpreso.

- Caríssimo senhor tabelião. Começou em uma réplica o se-
nhor Wilbye. A Carta as Nações Unidas já foi enviada. Foi enviada 
para a Suíça tem alguns dias. Eu garanto que vão me responder 
por ser um assunto sério. Tratado com respeito e com fatos ir-
refutáveis. Espero que até o fim do mês as célebres autoridades 
me deem legitimidade para agir como legal procurador daquele 
pedaço de terra no longínquo espaço. (É certo que umas das 
moças atendentes do cartório – riam - às escondias de Jorge)

Mas devemos ressaltar. Ele era firme em sua posição. Não 
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demonstrava qualquer tipo de titubeação, medo, ansiedade e 
principalmente demência. Sua cópia da carta também estava 
bem escrita. Segundo a avaliação do tabelião. Dizia entre outras 
coisas que aquilo iria solucionar – num futuro remoto, porém 
inevitável - o problema de milhões de pessoas, já que, pretendia 
com os fundos da venda de XO-3B (era esse o planeta pretendi-
do por Wilbye) ou da própria distribuição de suas quilométricas 
terras, garantir um lugar melhor para muitas famílias. 

- De fato, vejo que tens muitas convicções e é uma causa 
nobre, meu camarada Jorge...? – Wilbye. Sim, Jorge Wilbye. No 
entanto, vejo-me impotente para tal deferimento. Não posso 
aceitar tal manifestação de ilegalidade. Nosso cartorário é sério. 
Tem um nome a tratar com zelo e não podemos passar por sobre 
nossas convicções históricas. Júpiter, Saturno, Urano, infeliz-
mente senhor Wilbye, todos já têm registro. Sentenciou o nobre 
Tabelião. Aceitas algum planeta anão? Disse o Tabelião Peixoto 
Farias com ar sóbrio. É o que sobrou dessa nossa galáxia.

Jorge Wilbye deixou o estabelecimento arrasado. Pensou 
em atear fogo aos documentos. Suas teorias, seus rabiscos ma-
temáticos e contabilidade. Entretanto, esperou alguns meses 
pela resposta das nações unidades, dos governos, das unida-
des superiores. Porém, essa só chegou muito tempo depois. Em 
uma tarde ensolarada, enquanto Wilbye preparava sua luneta 
para quem sabe vasculhar novos lotes de terra não reivindica-
dos. - Meu deus! Disse. Rasgando o envelope. (Era de um depar-
tamento de astronomia francês. Recepcionado pelo consulado 
brasileiro). 

“Eminente senhor Jorge Wilbye, Recebemos com alegria 
vossa solicitação de posse de um planeta tão belo e magnífico em 
todo o nosso universo. XO-3b causa fascínio de fato. Entretanto, 
a hipótese de entregar-lhe é espantosa, porém, improvável para 
não dizer, impossível. No entanto, para não causar-lhe desconfor-
to, oferecemos algumas estrelas, lindas e formidáveis estrelas nos 
arredores de Saturno. É o que temos para oferecer. Congratula-
ções.”

- Magníficas Estrelas... 
A ideia de tomar posse de algumas estrelas animou um 

pouco a Jorge Wilbye. -Não se pode ter tudo. Disse. Começando 
a redigir a resposta positiva para enviá-la para os condecorados 
doutores. Wilbye tinha um plano. Começaria como dono de es-
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trela e com o passar dos anos, seria finalmente o dono de XO-3b. 
Serei o primeiro homem naquele fabuloso lugar. Disse o grande 
Jorge Wilbye, um solitário visionário. 

João Rocha
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Entulho Cósmico (textos diversos), Pontos Flutuantes (música), 
Versibilidade (videoartes)
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Um dia em 1997
22 de março de 1997. Não tem como não sentir um frio na 

barriga ao ver essa data. Talvez você nem imagine, mas esse foi 
o exato dia em que nos vimos pela primeira vez. Você estava 
de mudança para o meu prédio, moraria no apartamento exa-
tamente em cima do meu. Minha mãe – muito solidária e um 
pouco intrusa – se convidou a ajudar na mudança e foi me carre-
gando junto.

Foi amor à primeira vista. Confesso. Estranhamente amor 
no primeiro olhar. Até então, para mim, amor à primeira vista 
era só mais um elemento clichê para as comédias românticas. 
História de filme ou de novela. Até acontecer comigo. Quando 
te vi, enxerguei muito mais do que um garoto bonito, imaginei 
todas as cenas de filmes românticos ao teu lado. Foi como se 
eu tivesse encontrado a peça que faltava para viver os meus so-
nhos de amor.

Ficamos sentados no sofá dentro daquele apartamento va-
zio esperando que subissem com as caixas e com os outros mó-
veis. Você puxou conversa e começou a contar sobre a sua vida. 
Estava com tanta vergonha que fiquei muda, mas gritando de 
felicidade por dentro. Depois de alguns meses, você me contou 
que me achou muito antipática, mas descobriu que era muita 
timidez. Típico das minhas relações.

Tornamo-nos bons vizinhos, bons colegas e até bons ami-
gos. Lembro-me quando você bateu lá em casa no natal com um 
prato de rabanada para me desejar feliz natal. Fiquei tão surpre-
sa e nervosa que quase deixei as rabanadas caírem no chão. Des-
de esse dia, você me acha muito desastrada. E eu, desde esse 
dia, sei qual é a sensação do melhor abraço do mundo. Quando 
você me abraçou pela primeira vez, foi um abraço tão apertado 
que para a minha imaginação fértil, era quase uma declaração 
de amor.

No ano seguinte, você entrou para a faculdade e eu come-
cei o segundo ano do ensino médio. São só dois anos de diferen-
ça, mas a partir de 1998, fizemos parte de dois universos bem 
distintos. Enquanto andava de patins com a sua irmã mais nova, 
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você estava na biblioteca da faculdade. Enquanto eu aprendia 
as leis dos cossenos, você devorava os livros de direito. Enquan-
to eu virava a noite jogando videogame, você virava cervejas nas 
chopadas da faculdade.

Sua irmã entrou no meu colégio e isso fez com que eu esti-
vesse frequentemente na sua casa. Em todo o trabalho da esco-
la eu inventada uma desculpa para não fazermos na minha casa 
e sim, na sua. Só para poder ficar mais perto de você. E isso só 
fazia aumentar a paixão que eu sentia. Já éramos bem íntimos 
e estava começando a achar que você sentia algo por mim tam-
bém, que essa paixão era recíproca. Eu sonhava com um beijo 
seu até que virou realidade no lual de aniversário da sua irmã.

Começamos a sair e a ficarmos. Dois meses depois, come-
çamos a namorar. Tudo era lindo, mágico, perfeito. Eu estava 
vivendo o melhor sonho que eu poderia sonhar na minha vida. 
Se eu já te admirava como amigo, te idolatrava como namorado. 
Você me mostrou outro lado seu que ainda não conhecia direito. 
Um lado muito carinhoso, cuidadoso e protetor.

Mesmo com a minha timidez, você me descobriu pouco a 
pouco e me fez descobrir eu mesma. Eu parecia uma criança ou 
uma aprendiz perto de você. Não sei como tinha paciência comi-
go – e era preciso muita -, porém algo fez com que você tivesse 
vontade de ficar ao meu lado.

No final do ano, demos uma diminuída nas saídas. Você es-
tava próximo do final do período, com provas, trabalhos, semi-
nários, e eu também estava um pouco enrolada na escola. De-
pois de nos falarmos pelo telefone, você foi para a faculdade e 
eu fiquei em casa estudando. No entanto, antes mesmo de con-
seguir abrir o livro, minha mãe me pediu para ir à padaria – ela 
sempre se esquecia de comprar alguma coisa – e eu detestava ir.

Quando desci, encontrei Gustavo, meu amigo de infância, 
tocando meu interfone. Ele veio se despedir, pois ia fazer um 
intercâmbio de doze meses na Inglaterra. Sentamo-nos em um 
dos bancos do meu prédio para ele me contar os últimos deta-
lhes da viagem. Infelizmente, ele só pode ficar pouco tempo. 
Enquanto nos levantávamos para dar mais um abraço, sua mãe 
entrou no prédio, mas subiu direto. Não deve ter me visto ali no 
banco. Dei um abraço apertado no Gustavo, sabia que seria difí-
cil ficar um tanto tempo longe do meu melhor amigo. Me despe-
di dele e fui à padaria.

Nos dias seguintes daquela semana, vivi um pesadelo. Você 
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ficou mais frio, mais grosso e agia de uma forma muito estranha. 
Tentei entender e pensei que poderia ser estresse da faculdade. 
Eu mesma estava estressada com as provas da escola. Mas an-
tes fosse isso. Com muito custo, consegui arrancar da sua irmã a 
informação que explicava toda essa mudança de comportamen-
to. Sua mãe me viu abraçando o Gustavo e achou que eu estava 
te traindo. Que loucura!

No mesmo dia, te procurei para esclarecer essa história. 
Você duvidava que eu tivesse te traído e sabia que eu jamais 
faria isso. Disse que acreditava em mim. Fiquei feliz e aliviada 
por ouvir isso. Você conheceu o Gustavo e sabe que não haveria 
nada entre a gente além da amizade.

Depois de duas semanas, você ficou estranho novamen-
te. Não queria acreditar que seria pelo abraço no Gustavo, mas 
era. Você só mudou o discurso. Disse que queria conversar sério 
e veio com um papo de que nós éramos muito diferentes para 
continuar namorando, que eu não acompanhava o seu ritmo – 
um pouco de verdade -, que você estava numa outra etapa da 
vida e eu era muito jovem ainda, uma criança.

Eu fiquei mal, mas não tanto quanto você imagina. Foi mui-
to difícil para mim, mas, ao contrário do que uma criança faria, 
eu soube lidar com a situação. Nas férias, viajei bastante com a 
minha família, então pude espairecer e esquecer um pouco essa 
história. Contudo, era incrível como tantas coisas me faziam 
lembrar você.

Comecei meu ano com o pé direito e me concentrei total-
mente nos estudos. Último ano da escola e meu ano de vesti-
bular. Senti o peso e a pressão do mundo nas minhas costas. 
Talvez eu estivesse virando gente grande. Igual a você. Ocupei 
o meu tempo demais e nem pensava mais em você. Te Ignora-
va por onde eu te via. Confesso que isso foi infantil, pois você 
continuou falando comigo e sendo educado. Mas para mim, na 
época, essa era a melhor alternativa.

Depois de alguns anos, ainda gostava de você e via que to-
mei o pior caminho para a nossa história. Eu cresci, mudei, tor-
nei-me uma mulher de verdade e queria poder te mostrar isso. 
Mas, sinceramente, hoje, você deve me achar maluca pela pos-
tura que tomei. Como me aproximar de você novamente? Como 
conversar com você? Como mostrar que mudei?

Afastei-me de você e não consigo achar o caminho de vol-
ta. Além disso, apesar da vontade, ainda me falta coragem. Mui-
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ta coragem.
Em 2000, te vi andando de mãos dadas com uma menina 

na rua. Passava a mão no cabelo dela, fazia carinho em seu ros-
to... Passei mal. Gelei. Depois minhas bochechas ferveram. Senti 
um tremendo aperto no peito. Literalmente. Eu estava parada 
no meio da rua, querendo correr, mas meus olhos não conse-
guiam se desligar daquela cena.

Depois desse dia, não sabia se tentava me aproxima para 
mostrar que mudei. - Quem sabe você ainda poderia gostar de 
mim? - Ou então, sumir de vez e te esquecer. Até hoje existe 
dentro de mim a vontade de que você me conheça melhor, que 
conheça o meu novo eu.

Sumir não dava, mas parar de procurar sobre você já aju-
dou muito. Você morava no meu prédio, tínhamos amigos em 
comum, então era inevitável nos cruzarmos por aí. Contudo, 
tentei fazer-me de invisível. Não queria sofrer. Mas sofro um 
pouco... até hoje. Mas que bobeira, não é?! Eu sei. Mas nós tí-
nhamos tudo para darmos certo para sempre. Ainda não aceitei 
muito bem o nosso fim.

E por falar em hoje, hoje é dia 22 de março de 2007. Exa-
tos dez anos daquele dia que te conheci. Para mim, você mora 
dentro de uma caixinha onde estão guardados todos os poemas 
que eu fiz inspirada em você, as fotos que tiramos em 98, os 
desenhos que você fez para mim, aqueles bilhetinhos de “Bom 
dia!” que mandava por debaixo da minha porta, enfim, tudo que 
me lembre você.

Estou de mudanças. Acho que você não sabia disso, não é? 
E para falar a verdade, não sei para onde você se mudou. Há um 
mês não te vejo por aqui. E não te verei nunca mais! Estou indo 
para o Rio de Janeiro. Fui transferida para lá no meu trabalho. Já 
a última notícia que soube sua foi que você passou para uma ou-
tra faculdade. Mais uma em seu currículo, parabéns. E parabéns 
para mim, que aguentei todo esse sofrimento e vivi tanto tempo 
perto de você sem ao menos trocarmos uma palavra. Nossa his-
tória chega ao fim. Hoje e aqui.

Admito que pensei em você algumas vezes nesses últimos 
anos e que se você surgisse na minha frente dizendo que ain-
da gosta de mim, na hora eu me jogava em seus braços e es-
queceria do resto do mundo. Mas é que, às vezes, parecia ser 
coisa do destino mesmo. Quando eu conversava com as minhas 
amigas sobre você, você aparecia, quando pensava em você en-
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quanto descia no elevador, era você que abria a porta quando 
eu chegava ao térreo. E em muitos momentos desses últimos 
anos aconteceram coincidências. Talvez esse seja meu erro. Me 
agarrar nas coincidências e, às vezes, até enxergar algumas que 
não existem.

São 11:15h e já está na hora de eu ir para o aeroporto. Você 
vai ficar para trás. Essa caixa vai ficar aqui na casa dos meus pais. 
Não quero nenhuma lembrança sua no Rio de Janeiro. Nossa 
história já terminou há muito tempo e eu que não aceito isso. 
Cultivo uma esperança sem esperanças e me prendo a uma cai-
xa de presente velha que guarda meu passado. Chega que ali-
mentar esses pensamentos. Não existe mais conexão, destino 
ou qualquer outra coisa entre nós.

***

Rodrigo, no último mês, morou na casa de uma tia. Estava 
resolvendo detalhes de uma mudança. Passou para uma nova 
faculdade, no Rio de Janeiro. Ele estaria no mesmo voo dela e 
seu apartamento, teria o CEP dela.
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