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Em Briga de Marido e Mulher Não 
se Deve Meter a Colher

Adriano Villa

Umas palavrinhas...

No passado, algumas revistas valoriza-
vam e muito o trabalho de um contis-
ta. E caso não acredite no que escrevo, 
pergunte ao Stephen King, acredito 
que ele poderá escrever um livro com 
essa opinião. As revistas de polpa, 
como ficaram conhecidas, tinha como 
finalidade compartilhar esses traba-
lhos. E o mais interessante era que os 
contos eram pagos, claro, não era uma 
fortuna, mas, para um autor que bus-
ca reconhecimento, qualquer real que 
seja é bem-vindo. Infelizmente, esse 
espaço para novos talentos acabou 
sendo engolido com o tempo, entre-
tanto, como sabem, tudo que é bom, 
retorna à tona.
A revista Sumo Literário tem essa mis-
são, divulgar contos e novos autores. 
A ideia para dar o impulsionamento 
final do projeto veio de um dos nossos 
autores: João Vitor Martins, que um 
belo dia chegou falando a respeito das 
revistas de polpa. A Revista Villa das 
Palavras, já contava com um espaço 
para contistas, porém, uma revista de-
dicada somente a contos me pareceu 
extremamente interessante e, aqui es-
tamos, em nossa primeira realização. 
Espero que goste dos contos que en-
contrará por aqui e, caso queira par-
ticipar do próximo lançamento, nesta 
edição você já encontra o assunto da 
próxima. Te vejo em breve!
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Seis horas da manhã do dia 985, 
Alex acordou com uma doce 
e sensual voz de mulher lhe 

desejando bom dia. 
As cortinas de seu quarto se 

abriram de acordo com a programação 
do assistente virtual e os raios solares 
entraram no quarto iluminado tudo. A 
voz saiu de uma tela de setenta e duas 
polegadas que estava à frente de sua 
cama.

Ele se levantou e foi fazer a sua 
higiene matinal.  Sentado no vaso 
sanitário, escolheu o café da manhã, 
uma tapioca recheada com carne do 
sol e queijo coalho, pediu que fosse 
entregue às sete horas, pois, assim, 
daria tempo de fazer seu treino diário. 

Depois   programou a cafeteira 
para fazer um café duplo para 
acompanhar o café da manhã que 
havia pedido, enquanto isso a voz 

feminina narrava as notícias do mundo 
que ocorreram nas últimas horas.

Às seis horas e vinte minutos, a 
voz, automaticamente, parou de falar 
as notícias, e passou para do treino 
dia, que no caso seria um aeróbico de 
alta intensidade, os próximos vinte 
minutos, Alex pulou, fez polichinelo, 
agachamentos dos mais variados 
possíveis, prancha alta, prancha baixa, 
tudo, devidamente, recompensado pelo 
suor e pela voz que o parabenizava e 
o informava que ele havia gastado 
oitocentas calorias.

— Vou tomar banho, coloque a 
temperatura da água em 22,22 não...23 
graus. — Disse o jovem com a voz 
ofegante.

Ao tomar seu relaxante banho, 
já imaginava seu delicioso café da 
manhã,vestiu-se como o planejado às 
sete horas a comida chegou.

O DIA 986
Vicky F. Moravia
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O entregador colocou o embrulho 
em um elevador de carga privativo do 
apartamento de Alex, o programa de 
entregas do restaurante já informava 
que o pedido havia chegado. 

O jovem pegou o café que a 
máquina havia acabado de fazer, foi 
até seu escritório, seu notebook já 
estava ligado e a temperatura do ar-
condicionado estava perfeitamente 
como ele gostava aos dezoito graus 
e meio, e o café da manhã estava 
sensacional, mas, no dia seguinte, iria 
experimentar outra comida, quem sabe 
um misto quente com cappuccino. 

Alex tinha um emprego que 
o pagava bem, era auditor de uma 
empresa que prestava consultoria para 
multinacionais, então seu trabalho 
consistia em analisar relatórios de 
prestação de contas dessas empresas.

Entre um relatório e outro, ele 
escolhia a dedo qual o filme assistir, 
qual a música ouvir, não conseguia 
imaginar como deveria ser chato 
escutar músicas nas estações, ter 
que escutar dez músicas ruins para 
encontrar uma boa, e esse era o mesmo 

pensamento dele sobre os filmes e 
séries que passavam nos canais abertos 
da TV.

Às dez horas e trinta minutos, 
era a hora de escolher o almoço, iria 
experimentar um novo restaurante 
de frutos do mar que havia visto 
ótimas avaliações no aplicativo 
de refeições. Pediu risoto de 
camarão, depois cancelou, pediu, 
então, camarão jangadeiro, depois 
cancelou novamente, por fim, acabou 
escolhendo um camarão tropical, 
certificando antes se o camarão vinha 
mesmo dentro da casca de abacaxi 
com molho branco e gratinado com 
queijo muçarela, caso ao contrário 
teria cancelado novamente, porque 
não estava ao seu gosto. Solicitou a 
entrega do almoço para o meio-dia.

Faltando dez minutos para o 
horário do almoço, ele saiu de seu 
escritório, para se alongar e beber água, 
em seguida, foi para a sala escolher um 
filme para assistir enquanto almoçava. 
Decidiu que assistiria o filme Matrix.

Alex já estava prestes a cancelar 
o pedido por atraso, mas às doze 
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horas e dois minutos, o elevador 
apitou, indicando que o pedido havia 
chegado. Aceitou pegar o pedido, pois 
estava com fome, mas iria colocar isso 
em sua avaliação sobre o atraso que 
estabelecimento cometera aquilo era 
inaceitável.

Pelo menos, a comida era boa 
e o restaurante ainda dara uma fatia 
de pudim de leite como brinde. Então 
tudo estava perfeito: bom filme e a 
comida boa

Às quinze horas voltou para o 
trabalho, felizmente estava tudo em 
dias, então não havia muito a fazer.

Às dezoito horas, fez um vídeo 
chamada para sua mãe, quando ela 
começou a falar sobre seus problemas 
de saúde, ele perguntou se ela 
queria dinheiro para ir ao médico, 
ela disse que sim, e na mesma hora 
ele transferiu o dinheiro. Mas ao 
começar a falar mal dos vizinhos e de 
alguns parentes ele desligou o áudio, 
simplesmente balançando a cabeça 
como se concordasse e aprovasse tudo 
o que ela dizia.

—Tchau, Mãe! Boa noite, até 

amanhã — encerrou a chamada e 
depois bufou de tédio.

A voz perguntou o que ele 
desejava para aquela noite, ele 
respondeu que queria algo simples, 
um bom banho, vinho, pizza, porque 
teria um encontro. Foi para o banho 
na temperatura ideal como de praxe. 
Durante o banho informou que queria 
o vinho a pizza da semana passada para 
às dezenove horas e quarenta minutos.

Pontualmente, o pedido chegou, 
Alex já estava iniciando seu ritual 
semanal. Colocou um óculos 3D para 
poder ver perfis de diversas mulheres 
de todos os tipos por uma tela que os 
projetava. Em um primeiro momento, 
achou todas lindas, mas ao analisar 
de perto sempre encontrava algo que 
o incomodava:  uma celulite, um 
peitinho caído ou uma estria que tirava 
todo o desejo dele.

Acabou, então, por escolher uma 
que há vários dias ele andava “saindo 
“, a única que ele realmente queria 
ficar naquela noite, clicou na foto e 
logo  já estava falava com ele.

— Oi, bonitão! — a voz de Lili 
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era tão doce e sensual que ele havia 
colocado a voz na inteligência artificial 
de seu apartamento.

O link da transferência ficava no 
canto inferior da tela, se Alex desejasse 
ficar com Lili, teria que pagar um 
preço.

— Faça um strip tease para 
mim, com a música que vou enviar 
para você.

O cliente precisava se controlar 
para não chegar ao prazer só a 
observando a dança.

Com os óculos, ele tinha a 
sensação de que ela se aproximava 
e o tocava, e um cheiro de perfume 
feminino, escolhido por ele, começava 
a exalar pelo quarto.

Ela era inebriante, tão sensual 
ao dançar, e o jeito que ela beijava e 
o chupava de forma tão carinhosa e 
safada. Alex chegou rapidamente ao 
prazer. 

— Como você é gostoso e bom 
de cama.  Eu ficaria de graça com você. 

— Durma comigo esta noite!
— Sim, é o que mais quero! — 

esse era o segundo valor mais caro a 

ser pago, então a loira se surpreendeu 
quando ele clicou na opção mais cara.

 A loira foi engatinhando pela 
cama, tocou no rosto de Alex e olhando 
em seus olhos disse.

— Eu te amo.  Você é homem 
da minha vida. — então, ela se 
abraçou com ele e os dois dormiram 
de conchinha

Sete horas do dia 986, Alex 
acordou, naturalmente, com uma 
pequena dor de cabeça causada pelo 
vinho, sentia que o clima estava um 
pouco quente. 

— O quê? — andando pela casa 
e observou que tudo estava desligado, 
faltava energia, a bateria de seu celular 
também estava descarregando, e não 
servia de muita coisa, pois a internet 
também não funcionava.

Olhou pela janela e viu muitas 
pessoas andando de lado para o outro, 
umas com as mãos na cabeça.

— Terroristas, invasão 
alienígena, apocalipse! — gritos 
histéricos vindos da rua.

O coração de Alex acelerou, 
ele realmente não sabia o que fazer.  
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Sentou-se no sofá, e umas horas depois 
seu estômago começou a dar sinais de 
vida, começou a roer as unhas.

Não havia nada em casa para 
comer, as bebidas estavam quentes, 
e o pior que ele não tinha dinheiro 
em espécie, porque todas as suas 
transações financeiras eram on-line.

Teria que sair de casa.
Trocou de roupa e foi para a 

porta do apartamento, o ar começou 
a faltar, e ele escutava as batidas do 
seu próprio coração, sentiu-se enjoado 
e deu um passo para trás, mas aquela 
sensação não melhorava, na verdade, 
só piorava sentiu até um pouco de 
tontura.

Então, ficou ali olhando a 
maçaneta da porta enquanto ela o 
encarava de volta, aquele dia seria 
longo. 

Vicky F. Moravia es-
creve contos e poesias 
,para saber mais sobre 
suas publicações no 
perfil de Instagram:@
vickyf.moravia
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São quase três horas. Arcanjo 
entra no museu. Vai ao setor bi-
bliográfico. Senta numa mesa e 

folheia velhas brochuras dos tempos 
monárquicos. Lê alguns textos satí-
ricos e inteira-se do senso de humor 
reinante na corte de D. Pedro II. Mais 
tarde procura alguns jornais da época. 
Interessa-se pelos artigos assinados a 
favor e contra a abolição da escrava-
tura. Cansado de ler, caminha pelas di-
versas salas e se deleita com as muitas 
peças ali expostas. É como se fosse a 
primeira vez que vem aqui. Volta outra 
vez à sala de leitura. Não vê o tempo 
passar. Por várias vezes quase cochila.

Anoitece e Arcanjo ainda está 
lendo. Certo torpor de bem-estar inva-
de seu ser. Alheio à passagem do tem-
po, lê e imagina as figuras que fizeram 
a história antes da República. 

República? Por que ela foi pro-
clamada? A história está dando a res-
posta certa? Ou serão apenas pontos 

de vista afetados por interesses? Não 
foi a monarquia o período que tornou 
o país independente?

As perguntas teimam em aflorar 
e não se importam em não serem res-
pondidas.

Arcanjo olha para o relógio no 
pulso. São vinte e duas e trinta. Como, 
se o museu fecha às vinte e duas? Terão 
se esquecido de encerrar as atividades 
e houve prorrogação por ser sexta-fei-
ra? Levanta-se e vai até a saída. Está 
fechada. Está sozinho.

O que fazer agora? Lembra-se 
que esqueceu o celular em casa. En-
caminha-se à secretaria. Está fechada. 
Também a portaria está trancada. Não 
consegue acesso ao telefone. O que 
pensarão em casa se não voltar? Onde 
o procurarão? Sabem de seu fascínio 
pelo museu. Não sabem, porém, onde 
reside qualquer dos funcionários nem 
da direção.

Caminha por todos os setores 

VOZES NA SOLIDÃO
Roque Aloísio Weschenfelder
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para ver se consegue encontrar uma 
solução para sua desconfortável si-
tuação. Às onze e meia continua ca-
minhando para lá e para cá. Sente as 
pernas cansar. Resolve sentar numa 
poltrona na sala de espera frente à di-
reção. 

Vozes na sala ao lado. Ainda 
bem! Alguém ficou trabalhando. Não 
consegue levantar-se para ver quem é 
e pedir para abrirem a porta. 

O tom de vozes fica mais nítido. 
São várias pessoas. Parecem discutir. 
São meio estranhas. Soturnas. Tumu-
lares. 

– Isabel, este ato há de nos cus-
tar o império! 

– Não seja tão pessimista, con-
de d’Eu! A vergonha da escravatura 
atrasa demais o desenvolvimento do 
Brasil. 

– Desenvolver o Brasil para os 
republicanos tomarem conta...

Arcanjo treme no corpo todo. 
Estaria delirando? Ou as personagens 
da história tomam vida, à noite, dentro 
do museu? O silêncio agora agrada e o 
coração volta ao ritmo normal.

“Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me vós, Senhor Deus!
Se é loucura... se é verdade

Tanto horror perante os céus...”
Não há mais dúvidas. As perso-

nagens estão redivivas. Arcanjo pren-
de a respiração. A voz distante de Cas-
tro Alves parece aproximar-se cada 
vez mais.

“Ó mar! por que não apagas
Co’a esponja de tuas vagas
De teu manto este borrão!...”
Já quase aos gritos:
“Astros! noite! tempestades!
Rolai das imensidades!
Varei os mares, tufão!...”
Arcanjo implora num sussurro: 

– cale-se! 
Imediatamente a voz some e 

um silêncio de cemitério ocupa todos 
os espaços a seu redor. Não consegue 
levantar-se, apesar do esforço que faz 
para tanto. 

– O Sul está pacificado, Minas 
está aparentemente calma e o Mara-
nhão em sossego. Essa arrogância do 
Solano já é demais! Está na hora de 
intervirmos. O que achas de darmos 
uma lição nesse paraguaio, Marquês 
de Caxias?

– Não tenho mais idade para 
uma guerra de longa duração. E o Lo-
pez não será fácil de vencer. Ele tem 
suas tropas preparadas. Nós estamos 
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apenas iniciando a formação de um 
exército nacional. Será uma temerida-
de entrarmos numa aventura que pode-
rá custar a vida de muitos brasileiros.

– E, a aliança com a Argentina e 
o Uruguai? 

– Não esqueça que há pouco éra-
mos inimigos deles! Não confio muito 
nesses gringos! 

– Se não for contido, o ditador 
paraguaio fará muitos estragos na nos-
sa querida América! E quando quiser, 
invadirá nossa pátria! 

– Então será a hora de o recha-
çarmos!

Arcanjo não se contém: – Pa-
rem com o bate-boca e comecem essa 
guerra duma vez! Num instante reina 
silêncio absoluto. O torpor nas pernas, 
a dor nas têmporas ficam mais inten-
sas. A poltrona parece um imenso ímã 
a prendê-lo.

Uma tosse tuberculósica soa pe-
los fundos. Parece vir do fundo da ta-
verna. Versos incompreensíveis a cada 
momento interrompidos são recitados. 
Muitas vozes misturam-se às tossidas 
dos declamadores. Medo, morte, amor, 
saudades, uma mistura de taciturnos 
poéticos dizeres chegam, a intervalos 
intercalados, de tempos que parecem 

recuar no espaço. Quem será que está 
falando? Parece o Álvares. Ou será um 
velho qualquer? Se for ele, como aos 
vinte anos pode parecer tão envelhe-
cido. A tosse parece a dele! Pena que 
não dá para vê-lo! 

“O céu da noite me atormenta 
em dores,

A luz da aurora me intumesce os 
seios.”

– Vê lá, Casimiro, como falas! 
– A volta do silêncio é instantânea. 
Passam longos minutos sem qualquer 
ruído. Por que a luz está apagada? Será 
que nenhum sensor registra sua pre-
sença no recinto? 

O que estão discutindo? De 
quem estão falando tão animadamen-
te? Consegue ouvir apenas dizerem 
“moreninha”, “Iracema”, “Ceci”, “Ca-
rolina”, “Augusto”, “Peri”... O bate 
papo parece que está, simplesmente, 
animado e amistoso, intercalado por 
algumas risadas sonoras. 

– Gosto da narrativa dinâmica e 
leve, Alencar.

– Eu prefiro caracterizar nossos 
tipos nacionais. Nem que para isso 
precise carregar nos adjetivos. Que-
ro mostrar as figuras ideais de nossa 
pátria. Tu sabes que não desprezo os 
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sentimentos amorosos. Tanto a minha 
como a tua alma, Joaquim, suspiram 
pela beleza de nossas musas, nossas 
deusas quase inatingíveis na altura de 
sua candura.

Está louco para interromper o 
colóquio, mas a voz ficou-lhe presa 
na garganta. Obriga-se a continuar es-
cutando o diálogo dos prosadores ro-
mânticos do Império. A conversa de 
Macedo com Alencar vai numa certa 
monotonia quando ouve a voz soturna 
de Machado de Assis. Logo nota que, 
na verdade, é Brás Cubas falando, di-
reto do túmulo, sobre suas memórias. 
Tudo se embaralha na discussão de 
Capitu com Betinho. Duas senhoras 
leitoras debatem as atitudes de Capi-
tu. Gritam entre si discordando sobre 
a traição e não traição da mulher do 
Dom Casmurro. Como gostaria de pe-
dir silêncio e mandar todos de volta 
ao passado! Já não entende mais nada 
quando a voz solene de D. Pedro II se 
faz ouvir e todos os demais calam. O 
imperador manda vir o bobo da corte 
para contar-lhe anedotas. Uma mani-
festação de desagrado dos demais en-
surdece os ouvidos do monarca e de 
Arcanjo. O Duque de Caxias bate con-
tinência e informa ao governante o fim 

da Guerra do Paraguai. Nisso, ouve 
o barulho de uma caneta caindo. A 
Princesa Isabel irrompe em prantos. A 
discussão com o marido, Conde d’Eu, 
fora longe demais. De repente o silên-
cio é sepulcral.

Arcanjo não lembra quanto tem-
po dormiu. Sabe que ainda não ama-
nheceu e custa a se lembrar do fato de 
que está fechado no Museu Imperial. 
Estranha que está tudo tão quieto de-
pois da balbúrdia ouvida. Tenta le-
vantar-se da poltrona. Continua sem 
conseguir se mexer. O remédio é es-
perar. O que dirão quando o encontra-
rem amanhã pela manhã? Como irá 
justificar que ficou no museu além do 
horário? O que a direção fará com os 
funcionários que saíram e não o alerta-
ram do fechamento? Será ele respon-
sabilizado?

– Tem alguém vivo neste prédio!
A voz de Dom Pedro II soa 

ameaçadoramente. 
– Precisamos expulsá-lo ime-

diatamente. O futuro não pode atra-
palhar nossas atividades dia-noturnas! 
Caxias, Osório, verifiquem quem é o 
intruso!

O coração de Arcanjo dispara. 
Sente-se desfalecer.
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Uma luz forte invade suas vistas. 
Várias pessoas circundam a poltrona 
em que está reclinado. Todos falam ao 
mesmo tempo. Nada consegue enten-
der. Tenta pedir silêncio, mas não con-
segue abrir a boca. Sente-se erguido e 
colocado numa maca. 

– Não me levem daqui.
Surpreende-se que falou. Sente-

-se fortalecer. Começa a se agitar. Os 
carregadores param e pedem-lhe o que 
quer. 

– Soltem-me. Posso caminhar 
sozinho. Se vocês não me libertarem 
chamarei o Imperador e os generais 
Osório e Caxias.

Solto, pede uma cadeira para 
sentar.

– Chamem todos para virem até 

aqui pedir-me desculpas pelos sustos 
que pregaram na minha excelência!

Um médico chega e pede-lhe 
que se acalme. Mede a pressão e lhe 
ausculta o peito.

Arcanjo, num salto, alcança a 
porta. Várias pessoas tentam agarrá-
-lo. Em mais um salto está na rua.

– Se vocês pensam que vão se-
gurar um velho de setenta anos de 
qualquer jeito, estão muito enganados. 
Duvido que algum de vocês sobreviva 
uma noite na companhia daqueles que 
têm seus pertences e suas memórias 
guardados neste prédio. Eles não brin-
cam em serviço. Será que vocês não 
iriam pirar num isolamento como esse 
que passei? 

      

Roque Aloisio Weschenfelder, 72 anos, natural de Santo Cristo-RS, 
reside atualmente em Santa Rosa-RS, é casado e pai de 3 filhos, sen-
do avô de 6 netos. Graduado em Letras, professor aposentado de 
Português e Inglês, faz revisões, traduções e publicação de livros. É 
premiado em mais de 300 concursos literários, integra mais de 250 
antologias, é autor de 16 livros solo, sendo 4 infantis e dois didáticos. 
Teve os seguintes livros premiados: A Merda da História (no prelo) – 
UBE-RJ 2017; A Festa da Livre Expressão (impresso) – MINC 2018; 
e O Espelho de Rita (impresso) UBE-RJ 2019.

Adquira meus livros: “O XIS DA DÚVIDA: o xupa-cabra de Santa Rosa” - novela - direto comigo;  “E SE NÃO VIER?” 
- contos - direto comigo;  “ESCRITA SEM STRESS” - orientações sobre  produção de textos - no site do Clube de 
Autores; PARA JÁ - microcontos - no site Clube de Autores; SUAVES TOQUES DE AMOR - poesia - no Clube de 
Autores; MUNDOS DE IMPRESSÕES - poesia - direto comigo; A VÍRGULA ASSASSINA - orientações sobre escrita - 
direto comigo e no Clube de Autores. A FESTA DA LIVRE EXPRESSÃO  - prosa poética - direto comigo. O ESPELHO 
DE RITA - Infantil - comigo. Envio para todo o Brasil e outros países. Preços acessíveis. Faço Revisões e assessoro na 
edição de livros. Traduzo para língua inglesa e alemã.
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Encaro um gato laranja pela ja-
nela, ele está sobre o telhado 
do vizinho. Meu cachorro late 

para ele sem parar. Já é a quarta vez 
que isso acontece só nesta tarde, e eu 
já vi essa cena se repetir milhares de 
vezes. Estou isolado em casa, sem in-
ternet, livros ou televisão. Às vezes 
acho que estou ficando louco. Imagino 
o cachorro falando ao invés de latir: 
gato, gato, gato, olha o gato! E quando 
encaro o gato, seus olhos amarelos de 
desprezo dizem: enlouqueça cachor-
ro, gire, gire e enlouqueça. Eu preciso 
limpar a casa, preciso fazer algo para 
passar o tempo. Tem um soprador de 
folhas na garagem, mas pego o raste-
lo e saio para o quintal. Vou amontoar 
as folhas secas lentamente, como um 
monge budista. O céu está nublado, 
o gato passa para o telhado seguinte. 
Será que ele tem outro cachorro para 
atormentar? Por que estou me impor-
tando com a vida de um gato?

Não consigo parar de pensar.
Minha esposa estava viajando 

antes de acontecer, sorte a dela. Ou 
azar, na verdade não sei. Antes ela 
me ligava todos os dias, depois um 
dia sim e um dia não, depois a cada 
cinco dias, agora o telefone parou de 
tocar. Eu quero comprar uma cerve-
ja. Droga, eu não posso sair. Nada de 
cerveja. Nada de cerveja. Mais alguns 
dias e estará tudo acabado. Eu quero 
voltar a trabalhar, eu preciso voltar a 
trabalhar. Preciso ver a Lucy. Preciso 
flertar com a Lucy, preciso fazer ela 
sorrir. Preciso sentir o fogo se acender 
dentro dela quando me olha de baixo 
para cima, fogo. Desejos ardentes dis-
farçados num diálogo bobo que nun-
ca se concretizarão. É só o prazer do 
flerte velado. Se não fossem as con-
venções sociais nós nos atracaríamos 
ali mesmo, no chão, embaixo da mesa 
do escritório. Nesse caso toda a magia 
acabaria em menos de meia hora. O 

DESOLAÇÃO
Tom Bernardini
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fato de que isso nunca vai acontecer 
é que torna a sensação intensa e em-
polgante, então ir para o trabalho não 
é mais uma coisa ruim. Não quero que 
essa magia acabe, quero continuar as-
sim. Sem consciência pesada, sem pe-
cados, apenas deixando a mágica no 
ar. Como será que ela fica sem roupa? 
Um dia a peguei olhando em direção 
ao meu p. com a boca entreaberta. Não 
foi proposital, acreditem, foi automá-
tico, um movimento mecânico. Faz 
anos que estamos nesse flerte e um 
dia iria acontecer algo assim. Sempre 
que uma coisa desse tipo acontece e o 
clima fica muito intenso, ela começa a 
falar do marido, então eu vou embora. 
É o sinal de que estamos passando dos 
limites. No dia seguinte começa tudo 
de novo.

Mas não mais. 
Começou a anoitecer, levo o saco 

cheio de folhas secas para os fundos 
do terreno, amarro e o deixo ao lado 
da churrasqueira. Chamo o cachorro 
e entramos correndo e fecho a porta, 
depois verifico todas as janelas. Todas 
bem isoladas. Nada a temer, eu acho. 
Apesar de ter me acostumado com os 
gritos, ainda passo as noites em claro. 
Hoje em dia não são eles que mais me 

assustam, mas sim a ausência deles. 
As raras noites em que não há gritos 
são as piores. Então fico pensando que 
alguma coisa deve estar muito errada. 
Fico na expectativa de uma embosca-
da ou algo do tipo.  Talvez estejam pla-
nejando alguma coisa. Talvez já este-
jam dentro de casa. Talvez seja minha 
última noite.

Subo as escadas carregando um 
balde de água fervente. Hora de tomar 
um banho quente. Esperei por esse 
momento o dia todo. Viro o balde na 
banheira e completo com água fria. 
Depois de muito tempo fazendo isso 
já sei de cor a medida certa para a tem-
peratura ficar perfeita. Agora é só tirar 
a roupa, entrar e esquecer por um mo-
mento o caos que o mundo se tornou.

Depois de me lavar, deixo o cor-
po escorregar pela banheira, ficando 
só o joelho e a cabeça de fora. Esse 
deveria ser o meu momento de paz su-
prema. Fecho os olhos e ouço alguém 
gritar: 

Luigi! Luigi!
E depois:
Senhor Luigi!
Qual o problema desses caras? 

Me sento na banheira quando ouço um 
estardalhaço no telhado acima da mi-
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nha cabeça. Então eles sabem que eu 
estou no banheiro. Saio e me visto en-
quanto as pedras lançadas do lado de 
fora continuam a atingir a casa. 

Quem me dera ter uma arma.
Desgraçados! Grito, esponta-

neamente. Vão destruir o meu telhado, 
idiotas!

Mas eu sei que é isso que eles 
querem. A maioria das telhas já estão 
quebradas, e quando chove sempre 
inunda a casa. Escorrem rios de água 
pelas paredes. No começo eu conserta-
va, remendava de alguma forma. Ain-
da faria isso se tivesse sobrado algo 
com que remendar.

Desgraçados!
Desço, me sento na poltrona e 

ascendo um cigarro enquanto os gritos 
e as pedradas continuam. Quem dera 
ter um copo de whisky. Mas todas as 
garrafas de álcool acabaram. Agora te-
nho que lidar com a realidade. Sei que 
daqui mais ou menos duas horas os 
gritos e as pedras vão parar. Também 
sei que mesmo assim eles vão conti-
nuar lá, a espreita, e isso me impede 
de dormir. Eu já tentei muitas vezes, 
o sono não vem. Minto, algumas ve-
zes vêm, mas não dura dez minutos, 
acordo logo em seguida. Fico a noite 

toda sentado na poltrona, e fumo um 
cigarro de quatro em quatro horas para 
não acabar com meu estoque. Por iro-
nia do destino, ele é a única coisa que 
me mantém vivo no momento. Quan-
do percebo que o dia começa a clarear 
pelas frestas das tábuas nas janelas, 
vou para o meu quarto e durmo até a 
hora do almoço.

Acordei com os olhos pesados, o 
cachorro não para de latir para janela. 
Provavelmente não dormi mais que al-
guns minutos. O que diabos pode estar 
acontecendo? Procuro por uma fresta 
na janela. Vejo o vulto de uma mulher 
e algumas crianças envoltos em uma 
luz amarela em frente de casa. Desço 
e abro a porta, o cachorro sai na fren-
te. Encaro a mulher novamente, meus 
olhos miúdos castigados pela luz forte.

Luigi?
Celma?, reconheci a voz. Será 

que ela veio do além me buscar?
O que aconteceu com você?
Dou de ombros, me aproximan-

do lentamente do portão.
Luigi, eu não te liguei mais por-

que conheci outra pessoa durante meu 
confinamento. Nós nos apaixonamos e 
fomos morar juntos. Agora estou aqui 
porque precisava ver como você es-
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tava. Nossa, como você está magro e 
acabado.

Como é que é?
Luigi, a pandemia acabou há 

dois anos.
Foi o que a gente tentou falar pra 

ele!, disse uma criança apontando com 
o braço para mim.

Tom Bernardini nasceu 
em cresceu em Curiti-
ba. Sempre seguiu uma 
dieta à base de livros de 
ficção, terror e realis-
mo fantástico. Apesar 
de nunca ter prestado 
faculdade voltada as le-
tras, tem formação tec-

nica em mecatrônica e gosta de escrever e 
desenhar nas horas vagas.
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Naquela manhã Jack Moon es-
tava passando o café quando 
seu telefone tocou:

- Bom dia Jack! Aqui é Bill, seu 
assistente. Ligo para te avisar que não 
vamos poder trabalhar essa semana. 
Um surto de uma tal doença saiu e tem 
muita gente achando que é o mesmo 
que está circulando na Europa. E além 
disso, também afetou muitos dos fun-
cionários nos obrigando a ficar essa 
semana e sabe lá Deus quanto tempo a 
mais, fechados.

- Sem problemas Bill. Obrigado 
por avisar.

- Tenha um ótimo dia Sr. Jack e 
trabalhe no que conversamos na sexta. 
Te mandei um email e você pode veri-
ficar que lá há algumas propostas boas 
de se pensar.

- Certo Bill. Farei isso.
- Até mais Sr.Jack. - Jack pre-

feria só Jack. Mas por gostar de usar 
esse tipo de linguagem, Bill o chama-
va assim. Sr. Jack. Isso o dava cara de 

velho. Mas ele já não ligava mais.
Jack teve a leve sensação de que 

Bill já previra aquilo. Era estranho, 
mas uma verdade que ecoava na cabe-
ça de Jack.

Eram 7:45 da manhã quando o 
café terminou de descer pelo filtro já 
amarelado devido ao uso. Jack sentia 
o cheiro que parecia vir dos céus. Iria 
tomar e deitar-se mais um pouco. Ele 
costumava comprar café. Mas naquela 
manhã resolveu ele mesmo fazer um. 
Não sabia de fato o que realmente Bill 
quis dizer com “ Surto de doença”. 
Não esperava que fosse nada. Só uma 
onda de gripe. Mas refletindo, se deu 
conta de não se tratava só se uma onda 
de gripe e sim de algo mais sério. Que-
ria perguntar a Bill sobre isso. Mas não 
o fez. Apenas sentou -se e tomou uma 
bela xícara de café.

Eram 8:15. Ele estava deita-
do em sua grande cama. Era um belo 
de um colchão. Confortável e macio. 
Principalmente para pessoas com do-

GIRASSÓIS
Lucas Inácio

Foi numa tarde quente, quando lixava uma tábua de 2 metros, que pensei na 
magnitude dos girassóis de Van Gogh. E em seu lado sombrio. - Lucas Inácio.
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res intensas nas costas. Era por quasa 
do trabalho.

Jack era formado em Marketing. 
Fazia alguns cartazes e algumas pu-
blicidade que recebia de algumas em-
presas. Mas não aceitava todas. Eram 
apenas algumas. Bill havia lhe enca-
minhado um email, que ele ainda não 
havia visto, sobre uma proposta fei-
ta por uma empresa de sapatos. Para 
Bill parece um meio a mais de lucrar. 
Naquela altura do campeonato, a eco-
nomia não estava lá aquelas coisas. 
Nunca foi. Mas estava piorando cada 
vez mais. Bill gostava de lucrar bem 
com os serviços. Ele era assistente, 
mas estava mais para um formulador 
de pensamentos. Jack não gostava de 
ter uma ideia assim de Bill. Mas era a 
que ele tinha.

8:45. Jack não queria mais ficar 
deitado. O dia nem havia começado e 
ele já estava entediado.

Queria estar em seu belo escri-
tório, em frente a seu bela máquina da 
Apple fazendo banners e cartões de 
convite. Ele era bom no que fazia e 
gostava.

Naquela manhã ele teria que 
arrumar alguma coisa para fazer. Era 
solteiro e a casa ficava vazia quase 
que o dia todo. Era estranho ver um 
andar movimentado, por que o andar 

que ficava seu apartamento era movi-
mentado, estar tão quieto e deserto. O 
que Bill falou era fato. Alguma coisa 
estava errada. E Jack já havia notado 
isso e sua mente tinha o avisado antes.

Ao se deparar com o tédio, Jack 
não sabia o que fazer. Não sabia o que 
arrumar. Não queria trabalhar logo de 
manhã. Queria fazer algo diferente do 
que estava acostumado a fazer.

Resolveu se sentar no sofá que 
estava frio. Havia resto de pipoca da 
noite anterior o que ele pegou e jogou 
no chão. Jack não ligava para sujeira. 
Uma hora ou outra ele ou a emprega-
da limpava. Ele tinha um Van Gogh na 
sala. Um que ele gostava. Uma cópia. 
Uma cópia de uma brilhante pintura 
feita em janeiro de 1889. Era os gi-
rassóis. Uma vaso com doze girassóis. 
Jack gostava daquele quadro. O apre-
ciava de vez em quando. Mas resolveu 
olhar bem dentro dele. Em cada um dos 
doze girassóis contidos dentro de um 
vaso de coloração amarelada. Estava 
mais para um bege. Jack não via só o 
que estava pintado há 131 anos por um 
artista holandês. Via algo além. Além 
do que os girassóis podiam dizer. Uma 
coisa que vagava em sua mente e lhe 
mostrava coisas inimagináveis. Jack 
sabia o quanto isso poderia ser útil e 
perturbador. Poderia ser um meio En-
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genhoso de descobrir algo oculto, mas 
uma arma também poderosa para des-
pertar fantasmas do passado preso em 
camadas finas chamadas “ memórias”. 
Jack via algo que sua mente guardava 
em caixotes e depois mostrava quando 
era necessário. Ou quando não era.

Ele se levantou do sofá e foi até 
seu notebook. Estava desligado. Não 
queria usar seu computador formal. O 
que ficava em uma sala cheia de livros 
no corredor que dava para o banhei-
ro e o quarto que estava vazio desde 
que ele tinha mudado para lá. Queria 
usar seu laptop que tinha basicamente 
as mesmas funções do seu belo Apple 
que ficava numa mesa feita de madeira 
maciça. Ele abriu e pedia a senha. Era 
BOLODEANIVERSARIO. Ele abriu 
e lá estava a tela azul com alguns íco-
nes de aplicativos que ele não usava. 
Fez questão de já ir até o Email que 
ficava no canto superior da tela e ver 
se Bill realmente tinha lhe enviado al-
guma coisa útil.

Se valeria mesmo a pena acei-
tar aquela tal proposta de Marketing. 
Havia vários emails de empresas de 
vendas e livrarias que Jack gostava de 
acompanhar. Ele assinava uma revista 
e recebia 2 vezes por mês. O Email de 
Bill era o segundo. O primeiro era da 
Amazon. “ A mesma coisa de sempre” 

pensou ele. Já fazia um tempo que ele 
não comprava nada na Amazon.

Ele abriu o Email de Bill Star-
ling. Esse era o segundo nome de Bill. 
La havia o que parecia uma carta escri-
ta por um CEO de uma multinacional. 
Talvez espalhado por todo continen-
te. Era bem formal e escrita de forma 
direta e prescisa. Foi Bill quem havia 
recebido.

O Email dizia:

“ Sei que no momento o mundo 
enfrenta um colapso e a Europa está 
em crise. Mas nossos alvos estão lo-
calizados principalmente lá. Temos 
bons negocios a se fazer na Rússia e 
principalmente na Inglaterra. Por isso 
queremos algo mais moderno e o mais 
direto possível.

Que chame atenção não pela 
sua extravagância, mas pela sua en-
genhosidade.”

Larry Terence. 

“Girassóis” pensava Jack quan-
do leu a ultima frase da mensagem. 
Larry Terence. Esse era o nome do 
magnata que liderava uma empresa fi-
nanceira que em pouco tempo talvez, 
dominaria a Europa. Ele tinha razão. 
Naquela altura o tal “ Contágio” es-
tava fazendo a economia despencar e 
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isso fazia os empresários arrancarem 
os cabelos. Bobos.

Ele fechou o laptop. Resolveu 
não pensar naquilo naquele dia. Pen-
sar em outra coisa. Talvez no que iria 
fazer nas próximas 14 horas e 45 mi-
nutos que haviam de ser enfrentadas.

Uma cerveja? Talvez. Mas não 
naquela hora. Eram 9:15 da manhã e 
ele não queria colocar álcool no seu 
organismo naquele horário. Seria bes-
teira.

Ele abriu o laptop de novo. Re-
solveu ver como estava o “ Contágio” 
que fariam a empresa financeira cres-
cer na Europa pelo “ plano milagroso” 
que Larry Terence estava bolando. 
Abriu a BBC News. La havia uma 
manchete em vermelho com um pará-
grafo em negrito dizendo: Novo vírus 
asiático já está em circulação nos es-
tados unidos e nos países da América 
do Sul. 

O secretário de saúde e recursos 
humanos diz que é dever do governo 
americano garantir a segurança dos 
americanos em meio ao surto na Eu-
ropa. Diz também que também que os 
Estados Unidos tem recursos suficien-
tes para evitar a disseminação do vírus 
e garante a proteção dos americanos 
contra qualquer exposição ao vírus. 

“ A primeira medida é se tomar” 

diz ele “ é fechar as fronteiras para que 
qualquer cidadão não americano, seja 
extraditado ou volte ao seu país de ori-
gem por conta própria” 

( Adeus viagens a Europa) pen-
sou Jack. Duvido que as palavras bo-
nitas ditas por Alex Azar resolvam de 
alguma coisa. Isso é coisa de político.

Jack desligou o Laptop. Estava 
calor e o corredor do lado de fora de 
seu apartamento ainda estava vazio. 
Ele ligou o ar condicionado que ficava 
em cima da estante da sala. Uma es-
tante que ele queria ter encomendado 
em uma marcenaria moderna. Mas 
comprou já feita em uma loja barata 
no centro de Manhattan.

O ar passava pela sala como um 
carrinho de sorvete que Jack havia vis-
to quando era criança.

Tinha uma vaga memória de sua 
infância. Não foi uma época muito fá-
cil para ele. Ele sabia disso. Sabia o 
quão ruim poderia ser lembrar daquela 
época. Mas não conseguia evitar.

Memórias do passado por vezes 
o levava a viajar por anos e mais anos 
de sofrimento e talvez, alguns momen-
tos divertidos. Alguns.

Jack se deitou no sofá novamen-
te e apreciava o vento que refrescava 
cada parte do seu corpo.

Ele fechou os olhos por alguns 



21

instantes. Lembrou dos girassóis. Viu 
eles na moldura branca que estava 
pendurada na parede esquerda da sala. 
Não queria olhar pois sabia do que 
eles eram capazes. Mas não conseguiu 
evitar. Queria. Mas não conseguiu. E 
lá estava ele de novo. Olhando para os 
girassóis amarelos de Van Gogh.

Jack Moon teve uma irmã quan-
do tinha 5 anos. Ele lembra de ter fica-
do muito feliz. Mas ela foi assassinada 
quando tinha 4 anos. Ele já tinha 9 e 
não pode fazer nada. Mas não foi o mé-
dico legista que fez o diagnóstico de 
assassinato. Foi ele. O legista disse ser 
meningite. Mas Jack sempre desacre-
ditou nessa ideia. Sempre desacreditou 
que poderia ter sido isso. Ela foi morta 
por alguém e ele não sabia quem era. 
Pensou nisso durante muitos anos de 
sua adolescência que foi muito contur-
bada. Mas nunca conseguiu achar um 
ponto que pudesse abrir um fim nessa 
dúvida eterna que fica lhe acusando 
em sua mente. Ele não queria pensar 
nisso naquela tarde. Mas pensou.

Os girassóis estavam radiantes. 
Pareciam ter sidos pintados na hora. 
Por um artista terceirizado que fazia 
um bico vendendo cópias de quadros 
famosos na esquina da W 120th St 
com a Broadway. Jack se lembrava 
de ter visto alguns caras assim entre 

a Emmanuel Presbyterian church e a 
The Burke library. Alguns deles ven-
dia os Da Vinci, idênticos aos ori-
ginais. Poderiam se tornar grandes 
pintores futuramente. Mas preferiam 
aquele caminho mais fácil.

Os girassóis levaram Jack a pen-
sar em sua irmã. Sua irmã mais nova 
que fora assassinada por alguém miste-
rioso. Seu pai, já falecido, não poderia 
ser. Ele amava aquela menina e ficou 8 
meses indo ao Dr. Kirk Rothfuss fazer 
tratamento contra a maldita depressão 
depois que ela morreu. Já tinha ido a 
The Church of St. Paul the Apostle 
e também na St. Paul’s Chapel. Mas 
igrejas não funcionavam para ele. Jack 
tinha certeza que não foi ele. Sua mãe 
ficava o dia inteiro no Foodtown of 
Williamsburg trabalhando como caixa. 
Então, também não foi ela. Os giras-
sóis faziam Jack se lembrar de como 
foi que ele viu sua morta. Estava esti-
rada na cama com a boca entreaberta. 
Saia sangue dela e Jack não entendia o 
porquê do médico dizer ser meningite. 
O sangue descia pelo vestido azul que 
ela usava. Estava com o rosto branco e 
isso fez Jack se sentir mal. Estava com 
um ursinho de pelúcia nos braços ain-
da finos pela idade.

Estava com os cabelos trança-
dos. Uma rachadura grande estava no 
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crânio. Isso confirmava que a teoria do 
médico legista sobre a meningite esta-
va errada. Jack sabia que estava.

A imagem de sua irmã de 4 anos 
morta com sangue saindo pela boca e 
o crânio rachado fazendo as tranças se 
enxarcarem de sangue, ainda estava na 
mente de Jack. Ele via nitidamente e 
conseguia sentir as emoções que sen-
tiu naquele dia. Mas a dúvida o mas-
sacrava.

Ele queria saber quem fez aque-
la atrocidade a uma pequena criança 
de 4 anos que não conheceu o mundo. 
Mas não sabia.

Eram 10:45 quando ele levan-
tou-se e bebeu um copo de água. Pe-
gou água gelada no bebedouro que 
tinha. Bebeu rapidamente. Seu celular 
fez um Bipe e ele viu que Bill havia 
lhe mandado uma mensagem.

Boa a proposta? O que achou? - 
essa era a mensagem de Bill. Jack ra-
pidamente digitou:

Gostei - Bill não recebeu a men-
sagem de cara. Demorou um tempo 
para que a mensagem chegasse em seu 
celular. E Jack estava disposto a espe-
rar.

Ele ja tinha almoçado no Mas-
sawa que ficava perto da W 121th St. 
Era um bom restaurante. De comida 
Etíope. Mas ele ia lá de vez em quan-

do. Ficava na Amsterdam Ave. Ele 
ia mais no John Jay Dining Hall ou 
Strokos Gourmet Deli que ficavam na 
W 114th St. Ele não sabia onde já co-
mer naquele dia. Já não tinha ido ao 
Joe Coffee Company para tomar café 
da manhã. Não sabia se iria almoçar 
fora ou se tudo estaria fechado com o 
novo “ Contágio”

Jack sentou -se no sofá e não 
quis, mas olhou para os girassóis. Eram 
como uma droga que mexiam com 
suas emoções e o fazia olhar, mesmo 
sem querer. A lembrança do cadáver 
da menina ensanguentada veio nova-
mente em seus pensamentos. Ele não 
queria ver aquilo. Não queria lembrar. 
Mas lembrou. E com muita nitidez.

A imagem de sua irmã morta foi 
cortada por uma outra ao qual Jack não 
se lembrava de ter visto. Uma ima-
gem diferente. Sua irmã ainda estava 
viva. Ele estava com o mesmo vestido 
e com as mesmas tranças. Jack a via 
brincando com seu ursinho de pelúcia. 
Ele via e sentia que poderia toca-la. 
Mas não o fez.

Não era apenas uma imagem é 
sim um vislumbre. Um vídeo que Jack 
nunca tinha visto e que estava curioso 
para ver. Ele se aproximou de sua irmã 
e a observou por um tempo. Ficou só 
ali parado. Mas depois de um tempo o 
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viu no sonho. Ele tinha 9 anos e estava 
de camisa xadrez.

Ele se aproximou de sua irmã 
com um objeto na mão. Jack não se 
lembra do que era. Até por que não se 
lembrava daquilo. Ele tinha um ob-
jeto que parecia de madeira. Quando 
estava perto dela, Jack viu o que seus 
olhos não queriam ver.

Uma verdade ao qual ele nun-
ca enxergou e que sua mente lhe ha-
via escondido. Uma coisa que estava 
guardado no mais profundo de suas 
memórias. Algo que só os girassóis 
poderiam revelar. Num auge de epi-
demia viral vinda da Ásia, Jack Moon 
resolve se sentar em sua sala de estar, 
em seu grande sofá branco e admirar 
os girassóis de Van Gogh descobrindo 
um poder a mais que ele tem. Agora, 
Jack sabia o verdadeiro motivo de sua 
irmã ter morrido e ter deixado de vi-
ver uma infância que poderia ter feito 
a dele melhor. Ele a matou. A matou 
com pauladas dadas com toda a força 
que Jack tinha na época. Foram 5 gol-

pes até a criança cair 
e morrer. Não se teve 

tempo de socorro. A menina de 4 anos 
morreu na hora. E seu corpo ficou caí-
do. Caído até o Jack, o Jack bom, o 
verdadeiro Jack voltar, e ligar para a 
emergência. A menina já estava morta.

Jack Moon se deu conta de algo 
que nunca havia pensado. Não pode-
ria ser seu pai. Nem sua mãe. Nem 
qualquer estranho bêbado ou armado 
que poderia a matar. Foi ele mesmo. 
E ele mesmo escondeu isso por anos. 
Escondeu isso em um lugar em que ele 
próprio não teve acesso até os giras-
sóis revelarem.

O verdadeiro poder revelador 
estava nos girassóis e Jack não sabia 
como o evitar em um isolamento que 
não havia data final para terminar. Tal-
vez vender? Ou jogar no lixo? Ele não 
conseguia. Os girassóis o controla-
vam. Como se ele não conseguisse li-
vrar -se deles e também não conseguir 
evitá -los. Isso poderia ter um fim?

Talvez.
Mas um último pensamento cer-

cava a mente de Jack naquela tarde. 
“EU A MATEI” 

Lucas Inácio vive no estado de Minas Gerais em uma cidade de inte-
rior. Escreve desde de criança e em 2018 ganhou uma medalha pela 
melhor história de Terror em sua turma escolar
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Dirceu estava sentado em sua 
cama, atônito, usando ape-
nas uma cueca branca, estava 

olhando fixamente para a parede do 
quarto, ele tem de fazer um certo ritual 
de concentração antes de dormir. Sua 
mente precisa estar em paz, o corpo 
relaxado, e o ambiente a sua volta no 
mais absoluto silêncio, só dessa forma 
ele conseguirá atingir a lucidez duran-
te o sono.

Todas as luzes estavam apagadas, 
a casa em completo silêncio, se podia 
ouvir apenas o “tik” “tak” do relógio no 
cômodo ao lado. Na escuridão da noi-
te, ele esperava o tempo passar.

Seu ritual de meditação esta-
va quase completo, mas nessa noite 
ele faria diferente, em seu quarto, na 
mesinha de centro, deixou uma boa 
quantidade de remédios, ele os com-
prou ilegalmente na internet, mas não 
tinha medo de sofrer qualquer pena-

lidade, pois isso não teria importân-
cia na manhã seguinte; eram pílulas, 
droga pesada, dos mais variados tipos, 
para depressão, ansiedade, diabetes e 
hipertensão.

Um coquetel de remédios, Dir-
ceu separou aquele “drink” especial-
mente para aquela noite.

As pílulas eram boas, elas pro-
metiam curar toda e qualquer doença 
que você possa ter, mas Dirceu sabia 
que ele não poderia ser curado toman-
do os remédios, sua dor é no coração, 
na alma. 

Por melhor que seja o remédio, 
ele jamais poderia curar a morte.

Ele pegou seu diário, nele, Dir-
ceu anotara os sonhos mais importan-
tes que havia tido nos últimos cinco 
anos, principalmente aqueles com 
Alicia, sua falecida esposa. Os sonhos 
proporcionam a Dirceu experiências 
únicas, vívidas, sensações e emoções 

23 de outubro
Lucas Soares

“Sou o último romântico vivendo um amor perdido.”
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que jamais poderiam ser sentidas no 
mundo real.

A vida para ele havia perdido a 
graça após a morte de sua amada, mas 
nas vezes que ele dormia e sonhava 
com ela, era como se ele pudesse vol-
tar no tempo e viver novamente aquele 
amor de sua juventude, era algo avas-
salador, que enchia seu coração de 
felicidade. Dirceu passou a dar muita 
importância para os sonhos após essa 
descoberta.

Os sonhos eram um mundo de 
fantasia, e nesse mundo, ele é Deus.

Apenas os sonhos ofereciam a 
ele a oportunidade de ver Alicia no-
vamente, ela, que foi o grande amor 
de sua vida, morreu há cinco anos 
num terrível acidente automobilístico. 
Quando voltava da faculdade um carro 
a acertou em cheio e nada sobrou dela.

Dirceu tentou superar essa mor-
te, mas não conseguiu, ele passou por 
todos os estágios do luto, mas nunca 
escapou dele.

Ele estava morrendo por dentro, 
aos poucos, o processo de luto pesou 
muito para Dirceu, que não tinha mais 
ninguém no mundo, somente Alicia, 
mas agora ela também se fora, e ele es-
tava sozinho novamente. 

Dirceu não tem interesse em fa-
zer mais nada, recentemente abando-
nou sua profissão, não vê mais os an-
tigos amigos, perdeu toda e qualquer 
relação social que havia tido em outros 
tempos. 

Mas ele ainda gosta de sonhar. 
Sonhar é bom, principalmente nesse 
momento de sua vida que ele apren-
deu a controlar os próprios sonhos, 
era dono daquele outro mundo e tudo 
acontecia de acordo com a sua vontade.

Se existe um paraíso, Dirceu su-
pôs que ele ficaria em algum lugar em 
seus sonhos, se ele procurar com mui-
ta vontade vai acabar encontrando.

Dirceu percebeu que a morte 
não pode impedi-lo de viver ao lado 
de Alicia, pois, ele ainda pode sonhar; 
em seu diário ele guarda muitas anota-
ções, descrições de sonhos lúcidos que 
ele havia tido nos últimos cinco anos, 
e o nome de Alicia aparece na maioria 
deles.

Ele ainda se lembra do rosto 
dela, era uma bela mulher, cheia de 
personalidade, única, em cada detalhe.

Alicia frequentemente aparecia 
para Dirceu, lhe chamando, cantando 
para ele, com sua voz doce e femini-
na; o convidando para voar ao redor 
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do mundo, uma ilusão, que com certa 
perfeição imitava a realidade. Dirceu 
podia sentir os beijos dela, seu perfu-
me, seu toque característico de mulher. 

Às vezes eles transavam, e Dir-
ceu podia sentir a ereção lhe consu-
mindo por completo. 

Sim, sonhar é maravilhoso, Tudo 
costumava ser perfeito, como isso é 
possível? O ar cheira a rosas, o céu é 
limpo e belíssimo, Dirceu caminhava 
até Alicia, e os dois se amavam muito. 

Dirceu ficaria sonhando 24h por 
dia se fosse possível, aquilo é o paraíso 
para ele.

____________________

Ele estava chorando agora, con-
tinuava sentado na cama, olhando 
para a parede, perdido em pensamen-
tos. Olhou para as pílulas que esta-
vam jogadas na mesinha de centro, 
eram muitas, se as tomasse entraria 
em coma, e se tivesse sorte, teria uma 
overdose, Dirceu esperava que assim 
fosse.

Quando está acordado, ele só 
quer dormir, nem sempre ele sonha, 
não todas as noites, e mesmo quando 
sonha ele às vezes não alcança a luci-

dez ou não consegue manipular o so-
nho de acordo com a sua vontade, mas 
ainda sim, dormir é bom, é prazeroso, 
mesmo quando não sonha com Alicia 
ele fica feliz em dormir, pois, é o único 
momento do dia em que ele se sente 
em paz, ele não pensa na morte e a de-
pressão não o domina por completo.

Quando está acordado, seu cére-
bro é como uma nuvem de tempestade 
cheia de pensamentos ruins. Ele pensa 
demais, é uma tortura.

Dormir é muito bom.
O tempo passou, agora eram 

quase dez horas da noite, o quarto foi 
ficando cada vez mais escuro.

Dirceu dormirá em breve, para 
ver Alicia novamente, foi chegando ao 
fim seu ritual de meditação, agora ele 
estava relaxado, não tinha mais tantos 
pensamentos ruins, estava em relativa 
paz.

Não chão do quarto havia uma 
garrafa de bebida, era whisky, o mais 
caro de sua adega, ele a guardava para 
um momento especial, e esse momen-
to chegou.

É 23 de outubro, aniversário do 
acidente de Alicia, faziam exatamente 
cinco anos de sua morte e Dirceu pla-
nejou fazer uma visita especial para 
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sua amada, essa visita seria a mais es-
pecial de todas. Dirceu tomaria todas 
as pílulas que estavam na mesinha de 
centro, eram fortes, ele sabia, aquilo 
iria derrubar ele completamente, seria 
o sonho mais longo de sua vida. 

Alicia o esperava do outro lado, 
no paraíso, e logo ele estaria ao lado 
de sua amada, no mundo dos sonhos, 
onde a morte não existe, não pode im-
pedir os dois de viverem esse amor.

Dirceu a veria novamente, e os 
dois iriam se amar a noite toda, mas 
quando chegasse a manhã, Dirceu não 
acordará, ele continuará dormindo, ele 
dormirá para sempre.

Ele colocou o diário na mesinha, 
e agarrou todas as pílulas que haviam 
ali, eram muitas, elas enchiam seu pu-
nho, algumas caíram no chão. Dirceu 
as colocou na boa e bebeu um enorme 
gole de whisky, teve dificuldade para 
engolir, muitas não queriam descer pela 
garganta, mas com muito esforço, elas 

finalmente desceram.
Agora estava 

feito, não tinha mais 
volta. Ele deu outro 

grande gole do whisky, apreciando 
cada gota, ainda podia sentir as pílu-
las descendo pela garganta e parando 
no estômago, elas iriam destrui-lo por 
dentro, Dirceu fez uma careta de dor 
e rapidamente deitou na cama, cobrin-
do-se da cabeça aos pés.

Ele estava contente, finalmen-
te teria paz. Dormiria, sim, era o que 
ele mais gostava de fazer, mas não iria 
acordar, para ele estava muito bom, já 
que isso ele odiava e se sentia deprimi-
do todas as manhãs, quando abria os 
olhos e notava que teria de enfrentar 
mais um dia, igual a todos os outros. 
Isso não aconteceria novamente.

Fechou os olhos, tentando con-
centrar-se em Alicia, pensava com 
clareza na imagem dela, aquela doce e 
delicada mulher, seu corpo, seu perfu-
me. Naquela noite, Alicia seria somen-
te sua, aquela noite que duraria para 
sempre.

Os olhos foram ficando pesados, 
os pensamentos turvos, começaram a 
ficar incoerentes.

Dirceu finalmente adormeceu...

Lucas Soares, sou um jovem escritor. Ainda aprendendo o ofício. 
Sonho em ter meu conto publicado pela revista.
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Faz alguns segundos que acor-
dei. Me vi nesse quarto, deita-
do numa cama que, à primeira 

vista, se mostra velha. O cheiro é for-
te, mofo, eu presumo. Estou com meu 
corpo esticado, minhas mãos em meu 
peito. Uma pose padrão de alguém que 
estaria morto.

 Mas ainda respiro. Sinto as 
batidas aceleradas em meu coração, 
transpiração, um calor que usurpa mi-
nhas energias; deveria estar relaxado, 
mas definitivamente essa não é minha 
aparente realidade. Meus olhos doem, 
sinto agulhas sobre minhas pálpebras, 
a meia-luz de um abajur do lado direito 
da cabeceira me incomoda. O cômodo 
é extremamente pequeno, sinto como se 
toda a solidão do mundo estivesse com-
pactada nesse espaço. Descubro, enfim, 
que não posso mover meus membros. 
Paralisia do sono, talvez? Estou so-

nhando? O que está acontecendo?
 Volto meu olhar para o teto, já 

que não tenho muitas opções no mo-
mento sobre o que fazer. Contemplo 
um ventilador aéreo que mal consegue 
completar o movimento de 360°. Len-
to, vazio e angustiante. Uma pequena 
janela mostra que ainda é noite lá fora. 
Pela forte luz do luar, com certeza é 
alta madrugada.

 Não lembro como vim parar 
aqui. Olho para a porta entreaberta, 
pela pequena abertura, somente escu-
ridão. Não estou em minha casa, não 
estou na casa de Lady. Estou fodido, 
devo ter sido sequestrado.

 Isso me faz lembrar dos fil-
mes de psicopata. Dos livros de serial 
killers. Dos jornais, de Jeffrey Dah-
mer, daquela garota que matou os pais. 
PORRA! Eu nem sou veado, não sou 
bonito. Será que vou ser esquartejado?

o quarto
João Vitor Martins
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 Caralho, alguém me tira daqui!
Descobri que não consigo falar. 

Devem ter me drogado, injetado qual-
quer merda nas minhas veias.

Estou realmente fodido.
E esse ventilador, como um guar-

dião. Seu movimento lento e circular 
me hipnotiza, parece tomar a forma de 
um enorme olho me observando, sem 
sentimento. Somente ficando ali, fixo 
e diabolicamente compenetrado em 
mim, medindo-me dos pés à cabeça. 
Um olhar de morte, frio e apático. Bi-
zarramente onipresente, parecendo ler 
tudo, inclusive minha mente. Essa é a 
mesma sensação que tive ainda ado-
lescente. Quando vi pela primeira vez 
em um livro de ciências a nebulosa 
Helix. O olho de Deus.

Puta que pariu, por que tô pen-
sando essas merdas? Socorro!

Nesse dia saí da biblioteca extre-
mamente intrigado. Será que descobri-
ram a forma física de Deus? Nossa, pa-
rece que o Todo Poderoso é tão tímido, 
parece um olhar pela fechadura. Deus 
devia estar com medo da humanidade, 
ou, pelo andar da carruagem, muita 

vergonha de si mesmo como arquiteto 
dessa porra.

Socorro! Alguém me tire daqui, 
eu não quero morrer aqui!

Bom, parece ser verdade o que 
as pessoas dizem. Quando se está pró-
ximo da hora da morte a vida passa em 
seus pensamentos como um filme. O 
que, no meu caso, é uma merda. Uma 
puta sacanagem.

Lembrei daquele mesmo dia que 
vi a tal da figura da nebulosa no livro, 
saí da biblioteca e trombei com Mire-
la, meu primeiro amor platônico dos 
muitos que tive em minha vida. Nos-
sos livros caíram, eu, um cavalheiro, 
os peguei do chão e entreguei em suas 
mãos o livro O Diário de Anne Frank. 
Como era doce a pequena Mi. Falava 
de caridade, dizia com brilho no olhar 
que participava junto com seus pais em 
obras de caridade. Extremamente inte-
ligente, sagaz e empática com o pessoal 
da sala do sexto ano. Era presidente da 
turma, participava do clube do livro e 
do grupo de xadrez. Aluna exemplar, 
ativa e popular. Era fácil se apaixonar 
por aqueles cabelos castanhos.
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— Olha por onde anda, otário!
É, realmente Mirela não devia 

estar num bom dia. Eu soube anos 
mais tarde que ela fugira de casa, 
arrumou um namorado meio bruxo e 
pegaram a estrada juntamente com um 
grupo de teatro. Nossa, mas ela era tão 
certinha. Ia todo domingo à igreja e 
participava do grupo de jovens. Deus 
deve ter piscado para a vida de Mi, 
pensei comigo.

Caralho, por que estou lembran-
do disso agora? Ah! Estou preso aqui, 
prestes a morrer. Que calor infernal, 
estou ensopado, dolorido, fedendo. 
Isso não é jeito de morrer, não mesmo.

Passei minha adolescência intei-
ra sonhando acordado. Queria ser um 
dos primeiros escolhidos nos times de 
futebol, nas traumáticas aulas de edu-
cação física. Não deu certo. Eu era 
ruim de bola. Franzino e desarticula-
do. Era desastrado demais com a bola, 
e extremamente lento. Desisti.

É chover no molhado dizer que a 
vida no colegial é uma droga. Concluir 
que não se encaixa em nenhum dos 
arquétipos já bem estruturados na 

selva escolar. Lá os fracos até que 
sobrevivem, mas com marcas, traumas 
de um ser obliviado. Você cresce se 
achando indigno e totalmente aquém 
de seus pares. Um nada em essência, 
um pária a ser exorcizado dos grupos. 
Mas aí vem a pior parte. Você começa 
a achar isso legal. Acha que é diferente 
querendo provar para o mundo o quan-
to você é autossuficiente.

Então vêm os livros, os filmes, 
os quadrinhos e o rock. Aí você cai na 
armadilha. Você acha beleza na depres-
são, autodestruição e nas drogas. En-
tão o mundo te fisgou, e você vai levar 
porrada da vida até não querer mais.

Você encontra dois ou três ami-
gos com os quais divide o karma. Ga-
nha irmãos e passa a sofrer por eles 
também. Até pode passar anos sem se 
falarem, mas quando se encontram ou 
quando falam ao telefone, parece que 
o tempo nem passou. Isso é bom. Que-
ria que o Roland e o Marco estivessem 
aqui pra me tirar dessa.

Alguma mulher aparece, não de 
forma regular. Mas sempre há uma 
mulher. Que te encanta, que te faz res-
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pirar e acreditar. Faz você pulsar, faz 
você gozar só com uma bela chupada. 
Aí você pensa naquela nebulosa e diz 
pra si mesmo: o amor existe! Otário.

No meu caso, meus amores fo-
ram despedaçados por coisas externas. 
As mulheres iam embora, mas o amor 
ficava por algum tempo em ambos os 
lados. E você se transforma numa lem-
brança bonita e longínqua. Isso real-
mente parte o coração.

Tanto tempo vivendo comprimi-
do, atordoado e confuso. Sem destino, 
sem propósito. Só seguindo com a 
vida, levando com a barriga. Me trans-
formando no confete sujo no chão do 
salão de bailes. Sonhando em brilhar 
pelo menos uma vez na vida, ser nota-
do e admirado. Aí vêm os poemas, as 
músicas e os textos em prosa. Repug-
nantemente incompetentes. O trágico 
destino de morrer na praia. A desgraça 
da frustração.

Procurei na filosofia um refúgio. 
Até fiz faculdade, não que fosse real-
mente o que eu queria. Mas sentia que 
precisava de um método. Alguma forma 
de autodescoberta tardia ante aos meus 

27 anos. Essa decisão só serviu para 
completar a senzala interna e particular. 
Eu estava escravizado, preso no meu 
próprio mundo. Minha cabeça infeliz-
mente expandiu-se em solidão e desejo 
de morte, como forma de liberdade.

Ouço barulhos, parece que tem 
alguém entrando seja lá onde esse lu-
gar seja. Sinto um fedor insuportável. 
Caralho, é peido puro!

Um… dois… três… Vomito sem 
parar, estou me afogando. Mais vômi-
to me ensopa, sinto a rigidez dos restos 
de comida. Sei lá quando foi a última 
vez que comi. Com o viscoso líquido 
tomando conta da minha boca me ma-
tando aos poucos, sem explicação luto 
pela vida e faço um último esforço de 
virar o pescoço para qualquer lado. 
Consegui! Deus, obrigado.

Depois de um acesso de tosse, 
jogo tudo fora. Droga, talvez a pes-
soa que tenha chegado note que estou 
acordado, e virá para conferir. Consi-
go aparentemente mover meu pesco-
ço. Olho para cima, lá está o ventila-
dor quase parando. Girando e vigiando 
minha agonia.
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Agonia. Era isso que eu sentia 
nas últimas festas de universitários as 
quais frequentei. Ali, tímido e retraído, 
começava minha longa carreira no 
alcoolismo. As pessoas se divertiam e 
conversavam em uma ocasião a qual 
nunca esqueci. Lá estava eu em mais 
uma tentativa frustrada de socializar. 
Havia Pink Floyd na vitrola que 
embalava uma república qualquer. 
Sempre odiei Pink Floyd. Entre a 
galera, bebidas, baseados e longas 
carreiras de cocaína. Vida festiva 
de jovens bitolados. Avistei, enfim, 
uma bonita menina. Tinha lá seus 24 
anos. Estava visivelmente bêbada, tão 
chapada que delirava. Seria uma opor-
tunidade?

Sentei ao seu lado.
— E aí, curtindo a festa?
A garota simplesmente atirou-se 

em meus braços e me beijou. Lançou 
uma de suas mãos no meu pau. Aper-
tou forte, segurou com vontade, ela 
estava doida. Fiquei sem reação, a 
ereção foi praticamente instantânea. 
Eu precisava transar. Mas o pequeno 
mundinho interno soou o alarme. O 

juiz em minha mente olhou-me com 
nojo, afinal, ela estava totalmente in-
defesa. Levantei rapidamente do sofá 
em que estávamos, ela sorria enquan-
to deitava. A maldita ansiedade tomou 
conta do meu peito. Fui para fora da 
casa em busca de ar fresco; mesmo 
assim, fiquei próximo à porta. Estava 
preocupado, comecei a vigiar a garota.

Foi quando quatro caras a abor-
daram, ela somente sorria. A visão foi 
no mínimo degradante. A fizeram de 
boneca inflável, um verdadeiro brin-
quedo, e lá se foi a jovem sorridente 
com os quatro amigos que acabara de 
fazer. Me sentindo culpado por não 
intervir e completamente bêbado, fui 
para casa.

Dias depois, encontrei aquela 
menina novamente. Ficamos na mes-
ma roda de conversa. Confesso que 
estava com medo de ser reconhecido, 
nem imaginava como ela estava se sen-
tindo, como acordou no dia seguinte a 
tudo aquilo. Foi quando ela disse algo 
que me fez ter um colapso nervoso:

— Lembro de você na festa da 
república!
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Imediatamente comecei a me 
explicar, dar desculpas, uma mais es-
farrapada do que a outra, me sentia en-
vergonhado.

— Pô, devia ter aproveitado. 
Não esquente, me diverti muito!

Me senti um verdadeiro otário, 
o grande herói retardado. É, devia ter 
aproveitado?

Bom, pelo menos a consciência 
tranquila superou a chance desperdi-
çada. Enfim o grande herói solitário.

O tempo passou, não consegui 
exercer o ofício de professor. Algo in-
visível me afastava das escolas, a falta 
de experiência no mercado e o total 
desprezo às ciências humanas. Virei 
representante comercial juntamente 
com minha irmã Lady. Precisávamos 
ganhar alguma grana. Ela casou com 
um cara gente fina, grande Pedro. Eu 
morava de favor na casa deles, dor-
mia no sofá, ou melhor, bebia no sofá. 
Amanhecia bebendo cerveja e vendo 
pornografia na internet. No fim das 
contas, nossa empresa fechou, me mu-
dei para um pequeno apartamento mo-
biliado, vivo até hoje trabalhando com 

telemarketing. Daria tudo pra ter um 
celular aqui e poder ligar para alguém. 
Estou enrascado.

Não escutei mais nada lá fora. 
Estranho, pareceu mesmo que havia 
entrado alguém. Esse calor maldito, 
meu peito vai explodir, minha ansieda-
de só piora, tão brutal quanto as noites 
em claro remoendo minhas frustrações 
naquele minúsculo apartamento. Quase 
não estou conseguindo respirar, esse 
maldito ventilador que não para de gi-
rar, tão lento como minha vida apáti-
ca de merda. Nada acontece, ninguém 
vem aqui pra pelo menos me torturar. 
Creio que já esteja me torturando. Es-
tou otimista por conseguir mexer meu 
pescoço, talvez o efeito da droga para-
lisante que me deram esteja passando. 
Escuto trovões, começou a chover. Que 
bom, talvez refresque um pouco.

Deus, socorro! Alguém me tire 
daqui!

Como queria gritar. Como meu 
vizinho gritou comigo na última tarde 
em que me lembro, antes desse inferno 
que estou vivenciando. O cara recla-
mou do som alto em meio à madru-
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gada. Mandei o imbecil ir à merda e 
fui para o bar. Precisava realmente de 
uma dose. Foi quando tive uma grande 
surpresa.

Sentada num café em frente ao 
bar que eu frequentava, linda e sem 
traços de envelhecimento, estava Mi-
rela. Tornou-se uma bela mulher, mas 
de fato não perdeu seu semblante jo-
vial. Quase não havia mudado. Sentei 
no balcão, pedi minhas doses e fiquei 
a observando. Em certo momento, 
ela olhou pra mim. Com certeza não 
me reconhecera. Me senti nostálgico, 
fiquei admirando aquela que foi o 
meu primeiro amor, tomando seu café 
e lendo um jornal. Sem aviso, deu 
dinheiro ao garçom e foi embora. A 
segui com o olhar até ela dobrar a es-
quina. Não tive coragem de ir até ela, 
puxar assunto, perguntar como fora a 
sua vida. Eu estava pior do que na épo-
ca de escola, e totalmente maltrapilho.

Fiquei bêbado e voltei para casa. 
Lembro disso. E agora me vejo nessa 
situação, aqui trancado nesse quarto, 
imobilizado, todo vomitado, meu cor-
po não se move. Aparentemente sou 

cativo de um assassino torturador.
Chove muito lá fora, os raios e 

trovões clareiam um pouco a penum-
bra do quarto. Acho que se passaram 
horas desde que acordei. O silêncio 
permanece e não sei o que fazer. O 
abajur começa a piscar; enfim, prova-
velmente ficarei sem minha única fon-
te de iluminação. Como o esperado, é 
isso que acontece.

O silêncio é quebrado, ouço 
passos que revelam uma escada. Cada 
vez mais nítido, cada vez mais forte, 
cada vez mais perto.

Vou morrer! Que Deus me ajude.
O andar de meu algoz se apro-

xima da porta, silêncio. Olho a escu-
ridão, sinto meu coração bater mais 
forte. Tento me mexer, ao mesmo 
tempo que olho em direção à porta. 
A escuridão é densa. Não há forma, 
não vejo sequer um vulto. Não escuto 
nada, barulho na porta, uma respiração 
qualquer. Somente o ensurdecedor si-
lêncio.

Fecho meus olhos esperando o 
pior. Sob minhas pálpebras percebo 
que a luz do abajur voltou. Receio 
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abrir os olhos, é a hora da verdade.
Ainda não ouço nada, a porta 

não se moveu. Chega com essa mer-
da, abro meus olhos. E descubro que 
não consigo fazer isso completamente. 
O que resulta numa visão turva. Um 
alcance desesperador que proporciona 
ver até a altura do peito. O pescoço en-
dureceu novamente. Caralho! Com o 
que me drogaram? Vejo minhas mãos 
uma por cima da outra, em posição de 
alguém divino num caixão. Enfim, a 
porta se abre lentamente.

Direciono meu campo de visão 
rumo à porta, uma figura vestida de 
preto já adentrou o quarto. Estou de-
sesperado, meu peito ergue minhas 
mãos rapidamente. Contemplo a estra-
nha figura se aproximar da cama lenta-
mente. Usa um longo sobretudo, con-
sigo ver suas mãos pálidas que trazem 
consigo grotescos pelos desgrenhados. 
Unhas enormes, sujas e assustadoras.

Me tirem daqui! Grito em pensa-
mento. É o que consigo fazer.

Aquela figura chegou até bem 
próxima de mim. Não sei o que está 
por vir, creio que o meu fim chegou. É 

assim que vou acabar?
Contemplo uma daquelas asque-

rosas mãos tocar as minhas sobre meu 
peito. Retirando-as, deixa meu peito 
livre de qualquer impedimento de ser 
golpeado. Me sinto totalmente despro-
tegido. Enfim, repousa a mão peluda, 
como que sentindo meus batimentos 
cardíacos. Meu desespero aumenta, 
novamente o silêncio. O tempo não 
parou, assim como seus dedos encos-
tados sobre meu coração.

A estranha entidade retira a mão 
de meu peito, começa a acariciar meu 
queixo e ergue meu rosto em sua dire-
ção. O que vejo me desespera.

Mirela me observa com horrí-
veis olhos vermelhos. Solta um leve 
sorriso. Desvio o olhar e vejo o ven-
tilador. Ele gira mais devagar, dando 
indícios de parar completamente. Olho 
novamente para Mirela.

— O doce garoto da bibliote-
ca… Vim buscar o que sempre me 
pertenceu.

Estou angustiado, o desespero 
toma meu corpo e continuo imóvel. 
Assim, sinto a pressão. Mirela crava 
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seus cinco dedos malditos em meu 
peito. A dor é excruciante e mistura-se 
com o fluxo do sangue que jorra.

Sem pestanejar, aquilo que um 
dia foi um ser humano perfura com 
mais violência meu corpo. Estranha-
mente, sentindo o fluir daquele líquido 
carmesim, tudo que estava preso por 
anos começa a ser liberado. O gosto 
ferroso da morte percorre minha gar-
ganta e ao mesmo tempo aquela agonia 
eterna se esvai com a dor e o sangue.

Posso dizer que estou sendo li-
bertado da ansiedade que me corroía 
desde minha gênese. Posso afirmar 
com segurança que me sinto ficando 
livre, não estou mais preso dentro de 
mim. Eu saí do meu isolamento.

Minhas forças estão diminuindo, 

meu corpo começou a relaxar. Sinto fi-
nalmente que posso me mover. Então, 
a dor intensa, a pressão e a explosão 
de algo sendo arrancado vêm à tona. 
Vejo meu próprio coração na mão de 
Mirela. Ele ainda pulsa.

Vou desfalecendo e, no interlú-
dio entre a vida e a morte, olho para 
o ventilador embutido no teto daque-
le minúsculo quarto. Ele enfim parou. 
Penso na nebulosa se apagando nos 
confins do espaço e acredito que Deus 
enfim fechou seus olhos para mim. E 
quando finalmente fecho os meus, me 
vem a certeza que acordarei no infer-
no. Livre das amarras do mundo, do 
meu próprio mundo que criei em mi-
nha mente. Acordarei não mais isolado 
e enfim… sorrindo.

João Vitor, mais um filho da década de 80. Nascido no interior do Paraná, numa cidade 
chamada Palmital, onde não se vê quase nenhum palmito. Sou formado em Filosofia, 
um professor que nunca se viu no ofício. Letrista de musicas  regadas de misticismo, 
angústia e amor. Fui músico, vocalista especificamente , porém, os dias de rockstar se 

foram com o envelhecimento, não físico mas da alma. Hoje, ouso me 
aventurar no meandros da literatura ficcional. Sou adepto do horror, 
do abismo mais profundo da psique humana. Admirador de autores 
como Stephen King e Lovecraft que dançam com suas influências 
, sobre o véu mais obscuro das linhas do meu texto. Sou amador, e 
procuro cada vez mais melhorar. Enfim, espero que se divirtam com 
meus medos, angústias e pesadelos. SAPERE AUDE!!!
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ISOLADO
Antônio Poeta/Jeremoabo-BA

Parece até que o mundo 
“Tá” mesmo perto do fim!
Minha avó estava certa,
Quando disse para mim,
Que o povo é praga pior
Que colônia de cupim.

É tanta notícia ruim
Surgindo a todo momento,
Ignorância sobrando,
Faltando esclarecimento,
E a solidão devorando
O fraco no isolamento.

Viver só, eu não aguento;
Isso não me acostumei.
Estou bem acompanhado,
Não vivo nem viverei
Não quero ser solitário,
Porque senão morrerei.

Sozinho nunca fiquei,
E jamais quero ficar;

Tenho amor no coração,
E Deus pra me acompanhar
Pra qualquer lugar que eu for,
Com Ele, posso contar.

Eu gosto de conversar,
Com gente do meu agrado,
Com quem tem prosa ruim,
Me afasto e fico calado,
Mas isso não quer dizer 
Que eu viva sempre isolado.

Não sou poeta afamado,
Sou um menino aprendendo
A tomar bem a lição ,
Depois prossigo escrevendo,
Com a permissão de Deus 
Tudo o que venho dizendo.

Sendo assim sigo vivendo,
Cumprindo a minha missão;
Sob o Céu e sobre a Terra
Pisando firme no chão, 
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Com parentes e aderentes,
Fugindo da tentação. 

Não desprezo o meu rincão,
Porque não sou infeliz;
Eu enxergo mais de um palmo
À frente do meu nariz,
Mas não sou superior,
Sou apenas um aprendiz.

Graças a Deus sou feliz,
Adoro a vida e o viver;

Quando vejo um faminto,
Sem ter nada pra comer,
Meu coração se espatifa,
Se nada eu puder fazer. 

Eu gosto de agradecer,
Sempre a Deus pela Comida,
Pela Família que tenho,
E também pela guarida;
Pelas ótimas amizades,
Que já fiz durante a Vida.

Antonio Poeta (Antônio de Carvalho): Simplesmente nascido em 01 de Julho de 1976 
no povoado Lagoa do Mato do Sertão, zona rural de Jeremoabo – BA, e, residente 
no povoado Brejinho (comunidade quilombola) no mesmo município, Ensino Médio 
concluído; Servidor Público Municipal em Jeremoabo; filho de Josefa Evangelista Car-
valho e, Manoel Antônio de Carvalho. Esposo de Josefa Lima de Jesus (“Zefinha”); 
Pai de Ranna Vitória de Jesus Carvalho e, Adonai de Jesus Carvalho. Irmão de Clóvis, 
Marisa e Artur. Apaixonado por cordel desde criança, até um certo dia despertar o gosto 
de escrever e, atualmente estuda, pesquisa e escreve (Cordel, claro). 
Escreveu o primeiro livro de poesias em versos livres, (DESBRAVANDO O COR-
DEL, A POESIA E O SERTÃO) em 2016, mais dois folhetos, além de ter participa-
do bem logo após, de quatro trabalhos coletivos, como: DICIONÁRIO BIOBIBLIO-
GRÁFICO DOS CORDELISTAS CONTEMPORÂNEOS, EDUCAÇÃO AINDA É 
A SOLUÇÃO, DIGA NÃO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MORAES MOREIRA O 

MENSAGEIRO DA ALEGRIA, organizados por Zeca Pereira de 
Barreiras- BA e, solo, O MATUTO DE HOJE EM DIA , A RESIS-
TÊNCIA DOS RIOS VERMELHO & VAZA BARRIS. Em dupla: 
CONVESAS NO “ZAP ZAP” (com o Professor Weslen); também 
participa da “ANTOLOGIA DOS BARDOS BAIANOS”(região do 
Território Semiárido Nordeste II), ANTOLOGIA DOS CORDELIS-
TAS CONTEMPORÂNEOS 2021 e, agora, TENENTE ZÉ RUFI-
NO! ENTRE A VOLANTE E O CANGAÇO. Gratidão é a Palavra! 
Whatsapp-(75)9 9921-7730
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1 - O que é isolamento?
É nos mantermos distantes,
Afastados, sem abraços
Nem afagos delirantes?
Ou se traduz em cuidados,
Vistos e reverberados,
Em atitudes marcantes? 

2 - Se o assunto for COVID
O Brasil deu mal exemplo!
Do Planalto Central veio
Aquilo que não contemplo;
- Também chegou até nós
Outra menção muito algoz
De alguns hereges de templo. 

3 - Meu país conserva abismo
No que tange ao social;
Há milhões já isolados
E passando muito mal.
Muitos morando nas ruas
E tendo as almas bem nuas.
- Isolamento total!

4 - Aqui no nosso contexto
Fome e miséria assolam
Desde o Século dezesseis

Quando os europeus esfolam
Os nossos povos nativos,
Mostrando os indicativos
Dos ascos que nos degolam. 

5 - De lá pra cá pouca coisa
Mudou ao longo da História:
- Africanos são trazidos,
Sob cruel trajetória
Para enricar a nação...
Mas quem fica co’ o quinhão?
- Metrópole ostentatória! 

6 - Até hoje o preto é pobre,
Enquanto regra bem larga,
Vivendo em péssimas condições;
Tendo vida muito amarga:
- É só olhar ao redor,
Que vai ver quem tem pior
E bem mais pesada carga! 

7 - Alguns negros conseguiram
Ascender socialmente;
Foram raros - bem verdade -
E entre esses há quem tente
Trazer, em palavra e ato,
Como Capitão do Mato,

ISOLAMENTO
Professor Weslen Sampaio
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Postura bem deprimente. 

8 - Grande isolamento existe
Entre aqueles que ganharam
Muito dinheiro ou, de fato,
Alguma fortuna herdaram;
E os demais que passam fome,
Sem ter morada e renome,
Á margem sempre ficaram! 

9 - Nesses últimos seis anos
A coisa aqui degringola;
Não que antes tenha sido
Algum mar liso ou marola:
- Mas passamos treze anos
Tendo algum prazer nos planos
E agora é só mal que assola! 

10 - Começa em dois mil e três
Um suspiro de esperança,
Que vai a dois mil e quinze,
Tentando trazer bonança.
Mas o povo foi tacanho
E tomou de novo o banho
Na lodenta intemperança. 

11 - Muita gente que era esquerda,
Porque nela tinha vez,
Liderança, nome feito...
Aderiu a estupidez
De abraçar-se co’ o inimigo
E passou a dar abrigo
À pífia desfarçatez. 

12 - O isolamento aumentou
Trazendo separatismo!

Metade de nossa gente
Abraçou nazifascismo!
- Porém peço aqui licença
Pra dizer que tal sentença
Não foi simples atavismo. 

13 - Ninguém se transforma assim:
- Logo; da noite pro dia!
Nosso povo já detinha
Essa escrota egolatria!
Maldade que veio à tona,
Jogando o país na lona,
Nos corações já ardia! 

14 - Isolamento mental,
Se é possivel existir;
Foi isso que aconteceu
E fez, assim, eclodir
Hipócrita  desmesura,
Embebida por usura;
Com podridão a fluir. 

15 - Quando chega a pandemia,
Sugerindo isolamento,
O Brasil já estava pronto
- No seu mais triste momento -
Para negar a eficácia,
Assassinar a sagácia
E por o ódio a contento. 

16 - Foi a cereja do bolo,
A COVID dezenove!
Olavismo, fake news,
E sordidez que comove,
Andando a pleno vapor;
Espalhando caos, terror...
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- Achando gado que aprove. 

17 - A coisa isolou de vez,
Formando o existe agora,
Quando alguém vendeu a mãe
Para lucrar - sem demora -
Com tramitações medonhas,
Muito escrotas e enfadonhas
Nas quais só o entojo mora. 

18 - Nosso isolamento é esse:
- Um real como propina
Por cada ampola comprada
Da necessária vacina!
E meu povo preto e pobre?
Por mãos iguais ou do nobre
Tem morte certa em chacina. 

19 - Não há porque escondermos
Que a realidade é dura,
Porque temos - desde sempre -
Essa perversa estrutura:
- No Brasil, isolamento
Já é presente elemento
Desde a mais tenra cultura. 

20 - As pessoas se afastando
Pra não pegar a doença
É algo óbvio que mostra
Nossa hodierna pertença.
- Embora exista quem negue
A COVID e o bem renegue;
Vivendo na indiferença. 

21 - Paulo Freire já afirmara
Sobre o contrário do amor;

Pra ele não é o ódio!
Existe um pior valor:
- Seu nome é indiferença!
Ela emana apenas crença
De profundo desamor. 

22 - A pessoa indeferente
Demonstra conduta vil;
Infelizmente há milhões
Assim, no nosso Brasil.
- Os políticos partidários
Deita’ e rolam nos otários
Que têm esse modo hostil. 

23 - Isolaram a Ciência,
A Arte, a Filosofia...
Promoveram mamadeira
De piroca, como guia!
- Abriram mão do saber!
Exalaram, pra valer,
Toda tez da tirania! 

24 - Que dois mil e vinte e três
Possa melhorar um pouco.
Em ‘vinte dois’ já estamos
E ainda segue bem louco;
- Melhoria, de verdade,
Só botando atrás da grade
Quem tem o caráter mouco. 

25 - Aí surge outro problema
Que é falarmos de justiça.
No Brasil - infelizmente -
Essa palavra enfeitiça;
Pois alguns seres humanos
Usam para causar danos!
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- Assim a ética enguiça! 

26 - O Deus aqui é o dinheiro,
Para a maioria em voga;
Não é diferente lá
Onde os grandes vestem toga.
- Ser imparcial é raro!
Mutretas estão no faro
De quem a justiça arroga. 

27 - Está tudo visto às claras,
Mas a grana absolveu!
Esse tal isolamento
Coloca o país no breu;
- O pobre roubou, vai preso!
Mas o rico sai ileso;
Parmenece no apogeu! 

28 - Há dois Brasis existentes:
- Aquele do rico branco
E outro do pobre preto.
No primeiro tudo é franco,
Sem punição nem castigo.
O segundo faz abrigo
Em xilindró, sob o tranco. 

29 -  Estamos bem isolados;
Cada brasileiro tem
Seu lado e nele convive;
Na fartura ou sendo aquém
Dos direitos sociais.
- Nossas condições fulcrais
Traduzem o mal e o bem! 

30 - Eu mesmo sou pobre e sei
Que este meu lugar de fala

Precisa ser assistido
Pela elite que se cala.
Sendo assim brado esta voz
Contra a quem é meu algoz:
- Classe média que me entala! 

31- Não há médio no Brasil.
Existe - sim - quem se acha
Rico, sem grana e poder,
Pois vive pagando taxa.
- Se você trabalha, é pobre!
Só quem não labuta é nobre;
Se ocupa porque relaxa. 

32 - São dois lados que se isolam,
Cada um no seu destino;
Graças a Deus entendi
Este tom, desde menino!
- Há quem promove o progresso!
Outro logra do sucesso,
Fruto do atroz desatino. 

33 - Sobre isolamento é isso;
No Brasil, assim decorre:
- Use máscara, se afaste...
Senão você mata ou morre.
Mas também veja o contorno
De hipocrisia e suborno
Que em nosso país ocorre!”** 

*Professor Weslen.
** Texto protegido pela Lei de Direitos Autorais 
9610/98. Art. 5°, inciso VII.
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PROFESSOR WESLEN é o modo como é tratado Weslen Almeida Sampaio, desde 
seus dezessete anos, quando assume a Docência, ao longo do curso de Magistério 
(ICEIA, Salvador BA, 1995 - 1997).
Nascido em 09/06/1978, em Arujá SP,  mas desde os 2 (dois) meses de vida trazido para 
a Bahia, teve infância no Sertão (Região do Piemonte, em Mundo Novo BA), Recôn-
cavo (Santo Antônio de Jesus BA) e Periferia da Região Metropolitana de Salvador BA 
(entre os bairros de Portão e Itinga, em Lauro de Freitas BA). 
Apaixonado por poesias, construiu seu legado  vencendo as crises de  Depressão por 
insuficiência de serotonina, desde o nascimento.
Licenciado em Filosofia - Faculdade São Bento BA (2009), Funcionário Público (con-
cursado) da Prefeitura de São Francisco do Conde BA, onde reside e desenvolve as fun-
ções de Psicopedagogo Clínico, Ludopedagogo (FAVENI, MG, 2020) e Psicopedagogo 
Institucional (Afonso Cláudio, ES, 2015).
É Especialista em Docência do Ensino Superior (Afonso Cláudio, ES, 2015) e membro 
da ALALF (Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas BA. Cadeira 22, tendo 
como Patrono Patativa do Assaré). 
Foi Professor (também por Concurso) dos municípios de Mundo Novo BA, Camaçari 
BA e Lauro de Freitas BA e do Estado da Bahia – do NTE 17 – da disciplina de Filo-
sofia. A saúde frágil o fez desistir das referidas aquisições e optar por uma vida mais 
simples e humilde, materialmente falando. É pai de JULIANA BASTOS CARVALHO 
SAMPAIO FILHA (21 anos, graduanda em Psicologia). A partir de 2018 - sob trata-
mento psiquiátrico e psicoterapêutico -  publica um ou mais livros a cada ano: PRO-
FESSOR WESLEN EM PROSAS E VERSOS - Editora Oxente (2018). CONVER-
SANDO SOBRE EDUCAÇÃO - Editora Oxente (2019). MEU (nosso) LIVRO DE 
FILOSOFIA Vol I - Editora Oxente (2020). Participou da Obra FRAGMENTOS, do 
poeta Márcio Fabiano Monteiro, pela Editora Urutau (2021), prefaciou o Livro PAR-
TES INTEGRADAS, de Taíse dos Santos Anjos (Editora Oxente 2019) e o Ebook 

AMANHECER POÉTICO de Josemar Freitas (Villa das Palavras 
2021), está presente na Coletânea de Cordéis Infantis CIRANDA DE 
VERSOS (Central do Cordel 2021) com o texto “O Professor Gigan-
te chegou” e publicou 3 (três) Ebook’s sobre Literatura de Cordel e/
ou Poesia Popular, pela Editora Villa das Palavras (2021): É COR-
DELIZANDO QUE SE APRENDE, É MARTELANDO QUE SE 
APRENDE e É GALOPANDO QUE SE APRENDE.  Jan 2022
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EM BRIGA DE MARIDO E MULHER 
NÃO SE DEVE METER A COLHER

Adriano Villa

Assim que Marcelo passou a toalha 
de rosto pelo espelho para desem-
baçá-lo, olhou para si murchando 

a barriga e inflou o peito. Os anos esta-
vam se passando rápido, porém, estava 
envelhecendo muito bem. Sorriu por um 
instante e aproximou-se para estudar seu 
rosto com maior cuidado. Apesar de ser 
um dia como qualquer outro, ele preci-
sava manter o que foi combinado, afinal, 
estava recentemente casado.

Após dar um trato em seu rosto, foi 
a vez de reparar nos demais pelos de seu 
rosto. Assim que terminou, perfumou-se e 
vestiu a roupa que trouxera para o banhei-
ro. Suas vestes tinham que ser uma sur-
presa, para tornar a brincadeira mais real. 
Assim que terminou de se vestir, pegou 
o celular e enviou uma mensagem: estou 
pronto para você, meu amor... te encontro 
no mesmo lugar. Assim que apertou o bo-
tão de enviar, pontos de resposta começa-
ram a pular. 

Ele meneou a cabeça, sorriu e pen-
sou que algumas coisas comuns não mu-
dam nunca. Estarei pronta em 10 minutos. 
Minha mãe acabou me ligando... Marcelo 
desligou o celular e colocou-o no bolso de 
sua calça. Não queria ser incomodado por 
alguma emergência no trabalho, algo que 
acontecia frequentemente em todos os ho-

rários do dia. Era uma das consequências 
do home-office, as empresas pareciam ter 
perdido a noção de horário de trabalho. 
Enfim, no fundo, tinha que aceitar para 
permanecer em seu lugar. Deu de ombros 
e saiu do banheiro.

Cruzou a sala em direção à cozinha. 
Pegou uma garrafa de vinho na geladeira, 
duas taças e voltou para a sala. Colocou os 
copos sobre a mesa e a garrafa entre eles. 
Apagou as luzes de teto e acendeu as de 
parede, que havia instalado há pouco tem-
po. Logo em seguida, pegou um disco de 
músicas instrumentais e românticas e co-
locou para tocar no aparelho. Após alguns 
segundos, a sala foi tomada por um som 
ambiente calmo, agradável e romântico. 

Marcelo estranhou o fato de sen-
tir-se nervoso e ansioso, afinal, eles já se 
conheciam há muito tempo e, contando 
com o casamento, já estavam há quinze 
anos juntos. Era o típico amor de ginasial 
que acaba dando certo. Marcelo sabia que 
era raro, porém, isso não queria dizer que 
fosse algo impossível. Quando sua esposa 
finalmente abriu a porta do quarto, como 
um cavalheiro, Marcelo levantou-se rapi-
damente e a olhou de cima a baixo.

Laura estava realmente linda. Mar-
celo adorava e odiava aquele vestido ao 
mesmo tempo. Era difícil manter-se con-
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centrado quando ela o vestia. Haviam 
comprado na Espanha, durante a lua de 
mel, e se tornara o preferido de sua espo-
sa, não por sua beleza, mas pelos resulta-
dos sexuais que trouxeram para o relacio-
namento. O marido parecia se transformar 
quando o vestia; ele simplesmente a des-
pia como se fosse a rosa rara, e ela adora-
va observar seus olhos enquanto contem-
plava suas curvas.

O vestido caía perfeitamente no 
corpo de sua esposa, aderia com perfeição 
às suas curvas. Quem observava de longe 
poderia jurar que estava nua devido à si-
milaridade da cor da peça com sua pele. 
E essa era uma das razões que fazia com 
que Laura usasse apenas para seu marido. 
Marcelo ficou sem palavras, como Laura 
imaginara. Ela sorriu e caminhou em sua 
direção como se flutuasse. Ao passar pela 
luz amarelada do abajur, Marcelo teve o 
deslumbre da transparência do vestido e 
notou perfeitamente os seios bem feitos 
de sua esposa e os poucos pelos pubianos 
que tanto adorava cofiar. Uma das gran-
des razões pela qual sua esposa deixara de 
raspar. 

Ela adorava assistir televisão com 
as pernas sobre seu colo enquanto ele en-
rolava delicadamente seus dedos nos pe-
los dela. Às vezes era complicado de se 
concentrar em alguma coisa, ainda mais se 
estivesse chata, porém, Laura se controla-
va, ela sabia que depois as coisas ficariam 
bem mais interessantes para os dois. 

Marcelo estendeu a mão para sua 
esposa, que se inclinou com um sorriso 
e respondeu ao aceno. Ele beijou-a ter-
namente no rosto. Elogiou sua beleza de 
sempre e lembrou-a do fato daquele ves-
tido não deixá-lo se concentrar direito. 

Ela sorriu com volúpia e confessou que a 
escolha foi premeditada. Ela sentou-se no 
sofá cruzando as pernas roliças. Antes de 
sentar, Marcelo contemplou as pernas de 
sua esposa, por fim, sentou-se e lhe serviu 
uma generosa taça de vinho.

– A quem vamos brindar hoje? – 
perguntou. Marcelo fez apenas um sinal 
com a sobrancelha. – Você não se cansa 
de brindar a nós?

– Não... – respondeu após o brinde. 
– Na verdade, fico surpreso com isso que 
acontece com a gente. Faz tanto tempo 
que estamos juntos e ainda te quero como 
nas primeiras vezes em que saímos.

– E meu vestido não tem nada a ver 
com isso, senhor Marcelo?

– Juro que não – respondeu com 
a mão erguida, como se estivesse fazen-
do uma promessa solene. – E sempre me 
surpreendo com isso... Nenhum dos meus 
amigos ou conhecidos tem um relaciona-
mento assim... como o nosso. Por exem-
plo, pense neste momento de pandemia 
que estamos vivendo... No Japão e no 
mundo muitas pessoas estão se divorcian-
do por causa do isolamento social e nós, 
isolados aqui, parecemos nos amar ainda 
mais.

Laura baixou a cabeça por um ins-
tante.

– O que foi?

– Tenho um pouco de medo que 
isso acabe acontecendo conosco algum 
dia. Sabe como nós mulheres somos. En-
velhecemos mais rápido que vocês, ho-
mens. Tenho medo que perca o interesse 
em mim.
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– Não diga besteira, Lau – retrucou 
Marcelo, passando a mão pelos seus cabe-
los. – Para mim você continua e sempre 
continuará sendo aquele pitelzinho dos 
tempos de escola.

– Não me chame assim, seu besta! 
Sabe que nunca gostei desse negócio de 
pitelzinho. É parecido com pastelzinho... 
E não quero ser comparada com nada de 
comer. – Marcelo a fitou com um sorri-
so nos lábios. Laura arregalou os olhos e 
deu um tapa em seu ombro, em protesto. 
– Como você é canalha, seu Marcelo... Eu 
sabia que você queria me comer!

Marcelo pegou as taças e colocou-
-as sobre a mesa. Logo em seguida, sal-
tou em direção à sua esposa e lhe deu um 
demorado e carinhoso beijo na boca. Ao 
se afastar, acariciou seu rosto e sussurrou: 
apesar de “comer” ser um termo que gos-
tamos de usar em nossa intimidade, ele 
não é digno daquilo que acontece entre 
nossos corpos e almas.

Ao ouvir aquelas palavras, Laura 
abraçou o corpo do marido e puxou-o con-
tra o seu para continuar o beijo. E como 
sempre, ambos queriam ir mais além. 
Marcelo e Laura se apertavam, como se 
desejassem fundir-se em um único ser, 
algo completamente impossível. Tudo 
que conseguiam era abrir seus corpos para 
que se conectassem. Laura sentiu o mem-
bro rijo de seu marido contra seu corpo e, 
desta vez, foi ela quem começou a tentar 
arrancar sua roupa.

Marcelo se afastou e levantou o 
dedo para ela.

– Ahá! Hoje é você... – Laura fe-
chou a cara e puxou-o pela camisa, mas 
ele resistiu. – Não... Não... Hoje eu vou 

descontar. – Ele pegou a taça da esposa e 
a garrafa e disse: – Mais vinho?

Laura suspirou profundamente e le-
vantou-se com um sorriso nos lábios. 

– Quero ver o que a senhora fará 
comigo está noite – comentou Marcelo 
enquanto entregava a taça.

– Você vai me... – De repente, um 
barulho alto e surdo tirou completamente 
o clima do casal. O impacto fora tão gran-
de que a agulha do som pulou. –  O que 
foi isso?

– Eu não sei. Parece ter vindo do 
apartamento ao lado.

– De qual dos lados? – indagou 
Laura, prestando atenção.

– Acho que veio do lado de sua 
amiga. Da mulher da loja de modas.

– Já disse que não é minha amiga... 
Apenas conversamos sobre moda e rou-
pas. É bom estarmos atualizadas nesse as-
sunto. – A mulher se levantou e caminhou 
até a parede que dividia os apartamentos. 
– Ainda mais com alguém que trabalha 
com isso... – Laura ergueu um dedo pe-
dindo para o marido ficar em silêncio. Ela 
pareceu ouvir alguma coisa.

– Vamos deixar a vizinha com os 
problemas dela e voltar para o sofá. Po-
demos?

– Ela parece estar brigando com 
alguém – informou. – Vá até a cozinha e 
pegue um copo, por favor.

– Laura... Não podemos ficar bis-
bilhotando a vida dos vizinhos. Gostaria 
que alguém fizesse isso conosco?
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– Se estivéssemos brigando e você 
gritando como um bárbaro que poderia 
me matar a qualquer momento... Sim!

– Ok. Mas é normal casais briga-
rem nesse período. Acabamos de falar so-
bre isso. Hoje é o nosso dia.

– Eu sei que é o nosso dia, e sinto 
muito, mas o caso aqui é preocupante... 
Você não sabe a quantidade de denún-
cias que chegam à Redação com casos de 
agressão feminina.

– Não combinamos de nos desligar 
de nossos trabalhos?

– Sim. – Laura passou pelo marido 
em direção à cozinha, ao que continuou 
falando: – Desculpe por isso, mas o que 
está em jogo pode ser uma vida. – Ela vol-
tou e colocou o copo emborcado contra a 
parede. – Se for apenas uma briga, prome-
to esquecer tudo isso.

Marcelo suspirou profundamente. 
Ele sabia que o clima daquela noite estava 
correndo sério risco e que nenhuma pa-
lavra tiraria sua esposa da parede, então, 
fez o que poderia fazer. Caminhou até a 
varanda, abriu-a e prestou atenção. Voltou 
para dentro de casa e disse para sua es-
posa:

– Daqui você consegue ouvir me-
lhor e sem esse método medieval.

Laura correu para a janela. Real-
mente, agora estava muito mais fácil de 
ouvir e o melhor, sem machucar sua ore-
lha. 

– Você não disse que sua amiga era 
uma solteirona inveterada?

– Sim... Mas não sei o que se passa 

na cabeça dela. Na última vez que conver-
samos ela parecia muito frustrada por ter 
fechado a boutique.

– Ela não poderia fazer como qual-
quer outra loja e continuar as vendas on-
line?

– Eu disse isso para ela e até me 
ofereci para ajudá-la, mas a Renata é o 
estilo de pessoa que tem aversão à tecno-
logia.

– Aversão? 

– É daquelas pessoas que não en-
tendem e não conseguirão, e preferem 
dizer que detestam em vez de assumirem 
isso. Enfim, depois de algum tempo ela 
veio com uma conversa de que conheceu 
alguém que ia ajudá-la com isso e, pelo 
tom de voz e seu comportamento no ele-
vador, percebi que não ajudaria apenas na 
loja online...

 – Pelo jeito está fazendo muito 
mais que isso.

– É o que parece. – Laura fez sinal 
para o marido parar de falar e se inclinou 
um pouco mais sobre a grade de seguran-
ça de sua sacada.

– Você é um grandessíssimo filho 
da puta! – Era sua vizinha gritando. – 
Como ousa fazer algo assim comigo, seu 
desgraçado?! Te dou tudo que me pede 
e tem coragem de ficar posando pelado 
para essas vagabundas na internet!

– O quê? – indagou Marcelo.

– Parece que ele é um daqueles exi-
bicionistas pervertidos da internet.

– Eu me canso de trabalhar para 
sustentá-lo e é assim que me paga, seu 
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desgraçado!

– Esse é o seu grande problema, Va-
nessa! – Laura ouviu uma voz mais grave 
e mais baixa. – Pensa que pode comprar 
tudo nessa vida, e você não pode! Por que 
não pode ser uma mulher como qualquer 
outra?

– Eu sou uma mulher como qual-
quer outra. Tenho tudo do mesmo jeito!

– Não estou falando disso, Vanessa. 
Não se faça de obtusa e muito menos su-
bestime a porra da minha inteligência. Eu 
não sirvo apenas para te comer!

– Mas é o que você tem que fazer... 
Te paguei para isso, apenas para me co-
mer, e você não tem direito nenhum de 
negar sexo. Vocês homens foram criados 
para isso com esses pênis duros que têm... 
Você foi adquirido para me satisfazer!

– Não vou ficar aqui ouvindo esses 
desaforos! – esbravejou o homem. – Saia 
da minha frente! Não quero mais saber de 
você. Você é maluca!

Subitamente, Laura ouviu um ba-
que surdo, como se alguém estivesse blo-
queando alguma coisa.

– Você só sairá dessa porta por 
cima do meu cadáver, Evandro! – gritou. 
– Você me usou tempo demais. Prometeu 
coisas demais para sair daqui assim, sem 
mais nem menos.

– Você não pode me proibir de 
partir, Vanessa! – gritou. – Não só posso 
como é exatamente o que vou fazer, mes-
mo que seja morto!

– Então tente a sua sorte, meu que-
rido!

Laura olhou para seu marido, as-
sustada.

– Nós precisamos fazer alguma coi-
sa, Marcelo.

– Só podemos chamar a Polícia – 
respondeu, ligando o celular.

– Não. Temos que fazer alguma 
coisa agora. – Laura caminhou em direção 
à sala. – Vou bater na porta.

– Você está ficando louca, Laura! – 
Agora era a vez de seu marido aumentar o 
tom de voz. – Não vou permitir que você 
vá até a casa dessa mulher. Sei que ela é 
conhecida, mas já ouvi histórias de que 
ela também é meio maluquinha... Sei que 
você quer ajudar, mas não vou correr o 
risco. – Ele estendeu o celular e entregou 
para sua esposa. – Aqui. Esse é o único 
jeito de realmente fazermos alguma coisa.

Laura balançou a cabeça, irritada, 
mas atendeu ao pedido do marido. Vol-
tou para a varanda e discou o número de 
emergência. Em seguida, ouviu a voz da 
telefonista.

– Emergência, em que posso aju-
dar?

– Minha vizinha está discutindo 
com o marido. Poderia enviar uma viatura 
para cá?

– Antes disso, preciso saber se real-
mente é uma situação de emergência, se-
nhora, poderia responder a algumas per-
guntas?

– Se não fosse emergência, não es-
taria ligando, concorda?

– Sim, concordo, entretanto, atual-
mente andam ocorrendo diversas situa-
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ções semelhantes que não passam de uma 
simples briga de casal.

Laura respirou fundo.

– Olha, eu sou jornalista e trabalho 
para um dos principais jornais da cidade, 
você já deve ter lido meu nome em algum 
lugar, Laura Costa. Se eu digo que é uma 
emergência, é porque sei que a situação se 
faz necessária.

– Ok. Vou solicitar que uma viatura 
se dirija ao seu apartamento.

– Na verdade é o apartamento ao 
lado. O setecentos e treze, no sétimo an-
dar.

– Anotado. Dentro de alguns minu-
tos uma viatura chegará ao local. – Des-
ligou.

– Você sabe que isso que acabou de 
fazer pode lhe trazer problemas, não sabe?

– O único problema que não quero 
ter é dor de consciência, Marcelo. Quanto 
ao resto, acredito que pode ser suportável 
de alguma maneira. 

Ela entregou o celular e inclinou-se 
novamente sobre as grades de sua varan-
da.

– Vou chamar a Polícia para você, 
Evandro!

– Duvido que fará uma idiotice 
dessas, Vanessa! Você é daquelas pessoas 
que preferem esconder toda sua sujeira 
debaixo do tapete. Jamais assumiria algo 
assim para ninguém... Você sequer conse-
guiu dizer para aquela sua amiga gostosi-
nha do apartamento ao lado. Eu passaria 
o ferro nela fácil.

Ao ouvir aquelas palavras, os olhos 
de Laura se arregalaram e, desta vez, foi 
ela que segurou o braço do marido para 
não ir até o apartamento ao lado. Marce-
lo estava com o rosto vermelho de raiva e 
ciúmes. 

– Me larga, Laura. Eu vou matar 
esse filho da puta!

– Calma, a Polícia já está vindo.

– Eu vou te matar, seu filho da puta! 
– gritou ele. E, no mesmo instante, outras 
pessoas ao redor saíram para suas janelas 
para ver o que estava acontecendo.

– Para, Marcelo... As pessoas estão 
olhando para nós.

– Você não viu o que esse desgraça-
do disse, Laura?!

– Ignora... Por favor!

– Olha o que você está fazendo, 
Evandro! – esbravejou Vanessa em lágri-
mas, após alguns instantes de silêncio. – 
Vai estragar minha única amizade na por-
ra dessa minha vida!

– Sua única amiga, Vanessa?! – 
Evandro gargalhou. – Quantas vezes não 
disse que era louca para lambê-la todi-
nha...

– Cala a boca!!! Isso é mentira!

– Mentira? Quantas vezes não se 
masturbou pensando em como seria dei-
tar-se com ela? Quantas vezes ficou fa-
zendo movimentos de vai-e-vem aqui em 
casa enquanto a ouvia sendo comida pelo 
marido? 

Laura estava horrorizada com o que 
estava ouvindo. E o pior, todos seus vi-
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zinhos estavam olhando para ela. Como 
era uma jornalista reconhecida profissio-
nalmente, todo mundo sabia seu nome. 
Marcelo estava com os olhos fechados, 
respirava profundamente. Laura sabia que 
seu marido estava tentando se controlar, 
porém, conhecia-o muito bem para saber 
que estava prestes a explodir mais uma 
vez de ciúmes.

 – Cala a boca, seu desgraçado!

– A verdade dói... Eu sei. Estou fa-
lando mais alto porque sei que está ouvin-
do. Ele precisa saber que você planejava 
chamá-la aqui e drogá-la para nos diver-
tirmos juntos com ela...

– Cala a boca! Cala a boca!

Marcelo abriu os olhos. Olhou se-
riamente para sua esposa e logo em se-
guida para os vizinhos que o observavam 
com atenção. Seu rosto cada vez mais ver-
melho, uma máscara de ódio.

– Será que agora que ela sabe vai 
transar com a gente, Vanessa?

Laura segurava o marido com mais 
força, mas foi de repente que ouviu um 
barulho de louças sendo quebradas. Não 
um copo ou prato, mas a cristaleira que 
Vanessa tinha em sua sala.

– Alguém foi jogado contra a cris-
taleira! – disse, sem prestar atenção em 
suas palavras.

– Cristaleira? – O marido a olhou 
seriamente. – Como sabe que a vizinha 
que não é sua amiga tem uma cristaleira 
em casa?

Laura ficou sem saber o que res-
ponder. Ela poderia ter dito que a mesma 

havia comentado, mas o seu silêncio dei-
xou claro para o marido que estivera na-
quele apartamento.

– Quando você esteve lá?

Agora ela não podia fugir.

– Não sei. Acho que fui uma vez 
quando foi para o trabalho. Ela estava 
precisando de algo... Não sei. Não lem-
bro. Ela me convidou para entrar e achei 
chato recusar. Acho que estava chegando 
em casa do mercado...

– Você deveria ter me contado, 
Laura.

– Contar algo tão besta como uma 
entrada na casa de uma vizinha por cinco 
minutos?

– Não importa. Você viu o tipo de 
vizinha que ela é.

– Mas não sabia nada disso, Mar-
celo...

– Eu falei o que todos diziam e você 
discutiu comigo achando que era besteira. 
Por isso não tinha amizade alguma com 
nenhuma outra mulher do prédio... Acho 
que deve ter fantasiado com todas!

O barulho de luta continuava no 
apartamento ao lado. Todos ouviam, 
apreensivos. Algumas pessoas estavam 
com celulares tentando filmar alguma 
coisa, enquanto outros estavam com eles 
no ouvido, provavelmente entrando em 
contato com a Polícia. Subitamente, o ba-
rulho de móveis sendo quebrados parou e 
Vanessa e Evandro voltaram à discussão 
verbal.

– Eu devia saber. No fundo você é 
como todo e qualquer homem, Evandro! É 
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um filho da puta de mão cheia. Ficou todo 
esse tempo quietinho só para se fazer de 
santo e, agora, se revela como verdadei-
ramente é. Todos vocês são grandes filhos 
da puta! Querem só enfiar essas coisas 
cheias de veias dentro da gente e pronto! 

– Não seja hipócrita, Vanessa, você 
queria fazer a mesma coisa com a vizinha.

– Não queria! Não sou uma por-
ca como aquele marido dela. Eu saberia 
amá-la como ela precisa ser amada... Me-
ter um pinto naquele corpo lindo de alma 
ainda mais linda... é um pecado.

Aquela foi a gota d’água para Mar-
celo. Ele se desvencilhou de sua esposa, 
que ainda gritou seu nome. O homem 
atravessou a sala a passos largos. Laura 
correu logo atrás, com esperança de impe-
dir o esposo de fazer alguma besteira. Ela 
ouvia as sirenes. A Polícia havia chegado 
e agora era com eles; era melhor permane-
cer longe da situação e ela precisava segu-
rar o marido, porém, foi em instantes que 
ela ouviu um baque surdo. Laura sabia o 
que havia acontecido.

Tomado por um sentimento mais 
forte que sua razão, Marcelo arrombara a 
porta e invadira a casa, porém, no mesmo 
instante que ouviu o barulho da porta sen-
do derrubada, ouviu um barulho de vidro 
sendo quebrado e, logo em seguida, gritos 
desesperados.

Assim que entrou no apartamento, 
viu o marido debruçado sobre as grades 
da varanda e com uma das mãos esticada, 
como se quisesse ajudar alguém a subir.

– O que você fez, Marcelo? – per-
guntou ela, aproximando-se lentamente 
do local.

– Não fui eu... – Marcelo olhava 
para baixo. Laura inclinou-se e viu dois 
corpos estatelados no chão. – Juro que não 
fui eu... Quando derrubei a porta, ela voou 
em cima do cara que estava sentado aqui 
e se jogou contra a vidraça. – Ele olhou 
para a esposa, com os olhos cheios de lá-
grimas. – Você precisa acreditar em mim. 
Eu não seria capaz de matar ninguém, 
Laura... Você sabe.

– Sim – respondeu, abraçando-o. – 
Eu sei que não seria capaz.

Isso era verdade. Laura sabia que 
seu marido seria incapaz de fazer algo 
parecido, porém, o policial que havia en-
trado no apartamento naquele instante po-
deria não acreditar na história. Ainda mais 
com tantas testemunhas que viram Mar-
celo se inclinando segundos após o mo-
mento da queda. Em todos os seus depoi-
mentos, Marcelo dissera que sua intenção 
era salvá-los, porém, do ponto de vista das 
demais testemunhas, não era exatamente 
o que havia acontecido.

Marcelo saiu do quarto algemado 
pelo policial enquanto lia seus direitos. 
Sabia que era suspeito, porém, devido à 
situação, sabia que seria muito demorado 
provar que não havia tido nenhum envol-
vimento com aquele incidente. Outro po-
licial chegou à porta e disse:

– O chefe pediu para levá-lo ime-
diatamente. As coisas estão ficando tensas 
lá embaixo.

O policial conduziu Marcelo pelo 
corredor. Laura tentou correr na direção 
de ambos, mas o outro policial a impediu.

– Nós temos algumas perguntas 
para a senhora. Aguarde um momento, 
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uma policial feminina capacitada chegará 
em breve aqui.

– Mas eu...

– Todos dizem que não fizeram 
nada senhora, mas, enquanto estiverem 
sendo investigados, é melhor cooperar, 
afinal, quem não deve não teme, não é 
mesmo? – O policial tirou uma fita de 
dentro do bolso e continuou: – Agora fi-
que quietinha enquanto protejo e fotogra-
fo o local do crime.

Laura, nervosa, começou a andar 
de um lado para outro, e foi então que viu 
um computador com uma imagem curio-
sa na tela. Ela se aproximou e, como tela 
de descanso, havia uma foto de Vanessa 

abraçada com um daqueles bonecos de si-
licone vendidos no exterior. No descanso, 
estava vestido como um homem qualquer. 
Foi então que reparou em uma outra pas-
ta escrita “fotos”. Laura olhou para trás e 
percebeu que o policial estava mais inte-
ressado no lugar, e foi nesse momento que 
abriu a janela e viu as fotos de sua vizinha 
fazendo sexo com aquele boneco em di-
versas posições.

– Não pode ser... – Ela correu para 
a janela e olhou para os dois corpos: um 
com uma poça de sangue se espalhando, 
e o outro sem uma gota sequer. Ela gritou 
o nome do marido, que estava mais preo-
cupado com as pessoas que começaram a 
vir para cima dele gritando: “Justiça!” e 
“Lincha!”.
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