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Esse bem que poderia ser o mote apropriado para o projeto que 
alcança uma data tão redonda quanto especial: 25 anos de Poeta de Gaveta!

Quando me pus a escrever a apresentação dessa 25ª edição, refleti de 
como as tais “bodas de prata” chegaram tão rápidas. Na ocasião dos dez 
anos, em 2003, eu já havia me surpreendido com a tal passagem “inexo-
rável” do tempo. Uma linha de tempo que começa lá em 1994.

De qualquer forma, ficou impossível escrever qualquer linha sem um 
levantamento do acervo composto por vinte e cinco volumes editados 
(e umas tantas pastas com o material geral arquivado!) e, durante isso, 
percorri algumas obras e autores, aqui e ali, que me chamavam a atenção. 
Entendi a importância de gerar um índice geral que ligasse toda a coleção 
que se tornou um universo de inspiração.

De 1994 pra cá, 1253 inscritos (aluno + docente + funcionário da 
comunidade uspiana) enviaram 3100 trabalhos para o escrutínio do júri 
especializado. O corpo de jurados ao longo desse tempo contou com 
a presença de 30 profissionais convidados — especialmente da área de 
Letras e Filosofia — que tiveram a difícil tarefa de escolher por critérios 
que combinam a técnica e a subjetividade de cada um, mas que ao final, 
se assemelha quase a uma curadoria, concebendo em cada “rebento de 
papel” uma alma específica.

A coleção Poeta de Gaveta reuniu até hoje um elenco de 349 autores, 
alguns com várias contribuições; várias participações que se não levás-

apresentação

Q U E M
R E M E M O R A
C O M E M O R A
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semos em conta a reincidência, esse número alcançaria 597 autores com 
832 textos.

O balanço gerado por este somatório de volumes ao longo desses 
anos revela também a evolução do processo gráfico-editorial a cada 
número. Graças ao suporte que a instituição proporcionou, as edições 
foram se apurando no que diz respeito à edição gráfica da versão impres-
sa, em acabamento e apresentação.

É possível distinguir no conjunto da “coleção”, um apuro no acaba-
mento gráfico de cada livro, bem como o design gráfico (cores, tipogra-
fias, montagem etc.) e a curadoria de arte que sempre teve a preocupação 
de imprimir qualidade e inovação nas capas, convocando artistas-capis-
tas-ilustradores-fotógrafos convidados ao longo desses anos.

Além disso, muitos exemplares se espalharam pelo país e outros pelo 
mundo, graças a atividade intensa de intercâmbio da Universidade de São 
Paulo, onde seus protagonistas sempre estão em movimento na busca 
e propagação do conhecimento. Nas bibliotecas ou no site da Seção de 
Atividades Culturais da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto 
estão disponíveis para o público em geral, as versões digitais dos 25 
números produzidos até hoje.

É, já reluz esta preciosa coleção que permanece registrando várias 
histórias. Então, a gente comemora! 

Lelo Guazzelli — Organizador

(colaboração: Valnei Andrade)
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#ANO 25

por Matheus Arcaro e Ubirajara Júnior

Em tempos de brutalização e disseminação de ódio por todos os 
lados, é alentador ler textos literários de qualidade. Antonio Candido 
(1918-2017) dizia que a literatura humaniza os homens por ser um 
exercício de reflexão, cultivo das emoções e sentimentos, da percepção 
do belo e penetração nos problemas da vida. Para ele, a literatura é tão 
essencial aos homens como a comida e a vestimenta.

Nós concordamos. Por isso, dedicamo-nos com carinho aos textos 
que compõem este livro. E não foi fácil escolher produções literárias tão 
diferentes entre si. Havia contos, crônicas, poemas e prosa poética. Havia 
textos longos e textos com três linhas. Como definir os que integrariam 
a coletânea? Como afirmar que “este” e não “aquele” merece estar num 
livro? De óbvio, é impossível escapar completamente da subjetividade de 
quem julga. Mas haver dois jurados, que compararam suas percepções 
e puderam deliberar sobre os escolhidos, foi de suma importância para 
uma justa seleção. Os critérios passaram pela originalidade temática e 
formal (indícios ou mesmo marcas de autoria, isto é, daquilo que sai do 
lugar comum e garante algo da qualidade literária) e também pelo impac-
to estético causado em nós.

comissão de seleção
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Matheus Arcaro é mestrando em filosofia contemporânea pela Unicamp. Pós-graduado 
em História da Arte. Graduado em Filosofia e também em Comunicação Social. É profes-
sor, artista plástico, palestrante e escritor. Autor do romance O lado imóvel do tempo (Ed. 
Patuá, 2016) e dos livros de contos Violeta velha e outras flores (Ed. Patuá, 2014) e Amor-
talha (Ed. Patuá, 2017). Atualmente prepara o livro de poesia Um clitóris encostado na 
eternidade (Ed. Patuá, 2019). Também colabora com artigos para vários portais e revistas 
de literatura e filosofia.
Site: www.matheusarcaro.art.br

Ubirajara Júnior é bacharel e licenciado em Letras pela Unicamp. Atuou como professor 
de Português, Inglês e Redação em escolas particulares, nos ensinos fundamental, médio 
e pré-vestibular. Foi, por seis anos, corretor de exames vestibulares. Hoje, atua como 
artista plástico e professor de artes em seu ateliê e em outras instituições, como Sesc e 
Oficinas Culturais em Ribeirão Preto e região. Tem promovido e participado de mostras e 
exposições coletivas e individuais, assim como salões de arte no Brasil e no exterior, e 
conquistado alguns prêmios ao longo de sua trajetória. Suas obras figuram em coleções 
particulares no Brasil e em outros países.

Por fim, afirmamos que participar deste livro é uma felicidade e uma 
honra. Felicidade por ver que mais uma obra literária chega aos leitores. 
E honra porque, mesmo que minimamente, contribuímos para que isso 
acontecesse.
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A série de desenhos que aparece nesta edição é de autoria de Ísisson de Oliveira, artista 
integrante do grupo Urban Sketchers SP • Ribeirão Preto.
Com o uso da técnica de nanquim sobre papel, em dimensões variáveis, o conjunto de 
croquis e desenhos foi extraído de vários sketchbooks de seu acervo pessoal.

https://saopaulo.urbansketchers.org
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18:35

Dentro dessa prisão cotidiana, não há alteração de luz

Me vejo perdida no tempo...

Se me empolgo no trabalho posso virar a noite

Pois sempre será dia.

As bancadas serviçais me escutam atentas

Os equipamentos frios me fazem companhia

A geladeira prata reflete meu cansaço e

O efeito dessa tortura, de um dia inteiro sem céu

Não sei se chove, se venta, se um avião corta o azul

Sempre a temperatura ideal controlada, 

É sempre inverno

Quando, enfim, deixo minha torre

Para fazer minhas refeições (outra prisão)

Olho para o alto, entre dois prédios,

E vejo um encarcerado céu azul

Ou cinza chuvoso

Talvez um crepúsculo multicolor

E a noite sempre linda, dona de si e de tudo

Volto ao mundo real, a temperatura me abraça

O vento passa correndo para me ver, às vezes

Termino o dia com a sensação de que são 

sempre iguais, só o céu me salva A
. F

E
LI

X
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No estacionamento peno a encontrar meu carro
Estou certa de que estacionei aqui hoje ou ontem 
ou mês passado
É sempre igual, sou sempre igual
Só você me salva.
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19:25

Som de passos...
São meus, apesar de distantes,
Subo a ladeira de salto alto, cigarro na mão
O chão molhado da chuva, a escuridão da noite
A rua vazia, triste
Mas nem de longe tão triste quanto eu

Seguro o cigarro como uma mão amiga
Que me dá forças, e a fumaça me envolve
Passo por passo, como um sonho
Passo, mas cada segundo é uma eternidade aqui
Passo, mas cinco minutos de caminhada são horas
Passo, a obrigação de sair de casa
Passo, todos aqueles rostos acusando minha tristeza
De falsidade
Fal-si-da-de
Falsa-idade
Falsa-ida-de

Meu salto
Meu batom
Meu cabelo bem penteado
Escudo para esconder do mundo
estou apodrecendo por dentro
morrendo A

. F
E

LI
X
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“aos homens que fizeram 
esta casa — I”

No rosto as rugas trançam anos
que alongam uma solidão atrasada e densa.
Uma janela no quarto, faz voltar a imagem do mundo,
e o mundo não espera por ele, nunca esperou por ninguém, 
por que haveria, agora, de abrir exceção? 

É desproporcional empregar metáforas 
a certas lágrimas.
Se coubesse num gesto nosso
uma sentença capaz de amansar 
ou colher alívio
para o que contorce órgãos e multiplica o medo...

Mas a palavra falha
e o corpo, sutilmente, sente-se caindo.

Há camas que não promovem amor ou sossego,
são apenas quartos numerados
e a vida, é isso ao qual somos incapazes de prever.
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cartografia

Acompanho o contorno do seu rosto
Como quem faz um mapa com carbono
E depois colore de azul o que é porção de terra.
Não sei representar Terra que não seja azul. 
Sigo o seu dedo apontado para a lua
Como quem marca um destino no mesmo mapa.
Desenrolo o mapa.
Coloco as suas iniciais no país que eu crio. 
Aperfeiçoo o ponto que representa a capital
E ali ponho o meu desejo 
Residindo junto aos três poderes:
Agora, sim, quero.

FA
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para Adriano
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camaleão

Eu começo.

O “Eu” começa como uma estátua que se ergue no oceano.
Uma construção tão duradoura
e maciça quanto a formação das estrelas.
Que se desfazem no fogo e no nada.

Num primeiro momento, o oceano me esmaga,
fazendo do que eram pernas um pilar torto,
denso, pressurizado pela violência da água.
Desconfio que tenha alguma coisa a ver com a maré e a lua.

Sem projeto algum, eu me construo
com direções tão fragilmente traçadas
que meu caminho parece se desfazer em poeira.
E a poeira é fundo e forma, 
tudo tão intrinsecamente relacionado
que não percebo o que é poeira ou projeto.
Eu era como se ventasse nas dunas.
Se chovesse nas poças.
Se eu fosse fumaça nos fumódromos
onde se fumam todos os franceses 
seria mais do que sou.

— esses que não se importam exatamente
com o que terão de lidar daqui a vinte anos, G

A
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não se veem, como eu não me vejo, 

desaparecendo no futuro e se assustam,

terrivelmente, de corpo e alma,

quando se deparam com isso —

E isso poderia ser um tumor de doze centímetros,

ou uma rouquidão aguda.

Mas subo, ergo-me, tijolo por tijolo,

e não cresço para lugar algum,

meu corpo se desfaz com o tempo

e se reforma como se tivesse 

uma ligação eterna com o porvir,

uma conexão com o amanhã,

um amanhã cego que leva ao nada,

e eu sou como que o empurrado a caminhar.

É tudo igual.

Pareceu por algum momento 

que eu pudesse deixar meus tijolos,

e me construir diferente.

Foi quando procurei desencontrar meus projetos

e vi que anteriormente

como um pai irresponsável 

já os havia perdido.

Havia crescido como uma planta maluca,

que falhou completamente.
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Na loucura cega de crescer,
de continuar meus próprios caminhos,
quebrei meus genes metafísicos partindo, reconstruindo 
e me deixando para trás,
como um tumor que cresceu em si mesmo.
Como aqueles dos franceses.

Então pensei que devesse reformular tudo,
isso vai aqui e aquilo vai ali, 
não restará nada fora do lugar,
quando algo sair, já saberei onde colocar.

Pensei, pensei, até comecei a reorganizar 
os meus valores de mim mesmo, dos outros, do mundo.
Lembro de ter pego duas coisas muito valiosas, 
dois anjos de porcelana, que tinha entre as tralhas,
entre as estantes que, a certo ponto, instalei no peito.

Belos, cada um a seu modo,
o primeiro colocado em um pedestal e deixado a empoeirar.

O outro eu usei, usei até gastar, era cada vez mais lindo,
como se por detrás de cada camada de novo,
houvesse uma de mais belo.
Quando era melhor do que nunca e era meu, joguei fora.
E eu não saberia dizer por que, 
exceto que eu quis fazer isso em algum momento e fiz.
Não consigo me arrepender.
Isso não dói, na verdade, tudo bem.
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Foi quando tudo fez sentido, 
havia eu me tornado tudo o que odiei. 
Sequei no oceano que fiz de mim mesmo, 
abri todas as minhas conchas e não encontrei pérolas.
Eu odiava o calor, mas nunca chovia aqui,
Ainda acendi a tocha da Estátua da Liberdade
e ela não queimou por mais do que uma noite.

Não poderia dizer que me resolvi,
não conheço todos os livros da Bíblia,
nem todos os poemas do mundo,
as filosofias me escapam
e eu me deslumbro a cada dia com tudo
como uma formiga diante de um grão de açúcar
(dentre todas as formigas e todos os grãos de açúcar).
No entanto, é nesse movimento,
nessa revelação maravilhosamente cotidiana
que eu encontrei a vida na bagunça.

E a vida?
A vida não era mais que um fio de cabelo atrás da porta.
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autodescobrimento

Que eu me tenho estendido 

Esticando as partes 
buscando o infinito
gastando-me
enquanto deslizo pelos muros do mundo
que são todos chapiscados

Que eu me tenho revolto

Como as gigantes ondas
de um gigante mar
chocando-me com minhas próprias pedras
enfrentando-me
perdendo e ganhando ao mesmo tempo
inseparavelmente

Que eu me tenho bruto

Como um diamante
que ainda não se acredita
despistado por tantas imperfeições

Ou como um carvão arrogante
que não se descobre belo G
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mas tenta
tenta incessantemente

Que eu me tenho lapidado

E nessa busca incessante de me acertar
me bati muito forte
me parti, feri, arranhei
e já não tenho tanto potencial
já não valerei tanto

É agonizante pensar que algumas coisas são para sempre
Essa pequeneza não passa
esse mundo não deixa nunca
de ensaiar engolir meus olhos
e me arrancar os cabelos

Que eu me tenho encontrado

Ainda que nunca tenha sabido
sequer imaginado
onde me procurar
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agreste

Escondido em meio ao agreste piauiense
De solo pobre, vermelho, com tantas rugas de tão seco
Há um casebre sem requinte, honrado, tijolo e cimento
E nesse casebre uma família
O pai e a mãe com seus seis filhos
Tijolo e cimentos
Vivendo como não se pode viver.

O pai bebe e não é mais pai quando bebe.
E bebe mesmo quando não é mais pai.
À mãe só resta a reza de uma fé ciumenta.
A seca lá fora deixa faminto.
A seca de dentro tira o apetite.
O cimento um dia seca.
E o tijolo que o agreste agride.
Pode um dia finalmente quebrar.
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amo em ti mais que a tu

É que se eu fechar os olhos o que me vem à mente 

      [ainda é você.

Seu olhar de soslaio indecente,

Seu sorriso sulfúrico.

E toda essa imensidão avassaladora que me toma quando 

      [te concebo,

Em que realidade e fantasia se chocam 

até que eu me desintegre. 

É aqui que te deixo:

Nesse pedestal incólume;

Profusão de cores, 

Nuances viscerais,

Polifonia caótica.

Abandono o berço

da criança que ainda não nasceu,

de um ventre que ainda não se fez.

Despeço-me.

Com todos os silêncios aniquilantes,

Com toda fantasia cerceada,

É que, amor, 

Por mais que eu tenha tentado, K
A

IR
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Não consegui calar
Aquilo que em mim esbravejava,
E que corroía todo o desconexo dentro de mim.

Desterrada,
me desfaço.
E me debruço sobre você,
sobre você e seu corpo.

Metade de mim é desejo,
A outra parte se desfaz 
E é ternura. 

Organza, gipsófilas,
O beijo roubado,
Os dois filhos,

Eu me vesti em pureza,
mas você não conseguia ver porque olhava de cima.
Eu queria o mundo tão desesperadamente 
e você era contemplação.
Eu era ímpeto, 
você ponto fixo.
Eu me revirava 
e você permanecia estático. 
Eu era fantasia, 
você concretude.
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Não amar o outro, 
mas o que nele falta
Tentando preencher em mim,
a falta que esse outro me remete.
Querer preencher o meu vazio com o raso
Fantasiar no concreto,
Erguer uma casa com restos,
Exigir voracidade e furor da razão.

Amor por expiação

E que não vou te consertar,
Nem te colocar no colo,
Ou permitir que adentres meu corpo
E viva comigo esse caos.
Você se afogaria e eu morreria seca.
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metonímia do desejo

Por que seu nome ainda ecoa sobre mim?

Soturno

e impronunciável.

Paira encoberto pela neblina,

Silenciado pelo zunido do inaudível

E vez ou outra enlaça-me o pescoço,

Quando sinto tantas coisas impossíveis de serem 

    [articuladas em palavras 

Todo o incognoscível que resumo a seu nome

Nome que vez ou outra é evocado:

No casaco negro da vitrine,

Em poemas vazios,

Nas dezenas de rostos,

E silhuetas 

Nome que se transmuta:

E passo a chamar-te por outros nomes.

Chego a tomar coisas pelo seu nome!

A única coisa que sobrou foi o seu nome:

que digo sem sentir, 

descontextualizado, 

sempre que me deparo com algo real K
A
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A
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Seu corpo traía, de certo modo, a linguagem
Discurso e ação se debatiam em contradições infindáveis
Como elaborar o inexprimível?
E o que fazer com todos os pedaços desconexos do interdito?
Do que ficou suspenso? 
O que fazer com esse resquício incompreensível que 
     [deixaste em mim?
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demolição

Ao demolir dos últimos casarões
Ouvi os ecos do passado 
Se calando impiedosamente.
A derrubada das antigas arquiteturas
De ricos adornos e belos frontões
Sepultaram histórias e memórias. 
Glórias, talvez.

Em seus lugares, construções retas,
Frias e quadradas — concreto, aço e vidro.
Moderno complô incomplexo cujo diálogo inexistente
Completa o vazio frio dos cimentos armado-cinzento.

Onde estão os gradis rendados e ritmados das
Sacadas e escadas que pasmadas também perderam 
     [seus balaústres?
Para onde foram os ornatos-escrita que podiam ser 
     [livros-lidos 
Nos frontispícios dos edifícios?

O bater das picaretas há muito os tombaram todos.
Os reflexos nos vidros externos de uma janela qualquer,
Tombada também, registraram a sua derrubada.
Intangíveis registros, desmoronados em cacos junto às
Bandeiras que encimavam portas.
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feito na américa [a vassala dor]

1. se colo o ouvido na pele dessa estrada rasa
ausculto o pulso da América e a vasta fala
desse exíguo reino de solo pedregoso 
ou mais além no leito do riacho seco 
posso mirar o grande leilão latino 

donatários e condôminos fazem seus lances
hão de alimentar com a ração matinal 
os escravos bastardos crias do escracho
que educam os filhos bem cuidados 
de seus proprietários brancos abastados 

2. no céu noturno a constelação das estrelas
     [sonâmbulas

miram indiferentes a caravana de pobres diabos
migrantes famélicos atletas sem louros
reses que marcham em transe para o abatedouro

inebriados com o veneno das promessas 
adestrados hipnotizadores arrebanham fiéis M
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Não trago zombarias ou argumentos, apenas testemunho e aguardo. 

Walt Whitman (1819-1892)

— Canção de mim mesmo (Song of myself)
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aliciam para seu deleite e ciência
os que fazem do berro ofício de sobrevivência

esquadrões de médiuns atravessam paredes
tribunais condenam ao martírio os sábios
enquanto erguem altares para deuses venais 
para o vil entretenimento dos sádicos 

na estampilha de soberba do tirano 
mal cabe a lâmina enferrujada
em seu intestino perfurado 
quando da lapela o fel extravasa 

3. no peito medalhado dos heróis da pátria
não cabe o murmúrio dos deserdados
apenas o salto de chumbo sobre o abismo
o sismo de púrpura dos remorsos 
a fina membrana das feridas
que restam do luto das ilusões perdidas

o que há sob a farda do capitão
além da respiração do ódio no coração?
e se debaixo do disfarce da altivez 
não restar nada além do gume da nudez?

4. do muro vejo o musgo das noites estreladas
iluminando rotas de almas nuas alforriadas  
Como será a vista do topo do continente
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para os vencedores que esmagam penitentes? 

não menos solene e impiedosamente
os carrascos pisam em flores maceradas
da romaria de cordeiros insones
do rebanho de ovelhas tosquiadas 

5. na conspiração do pau nosso de cada dia
no plenário das liturgias no sal da paralisia 
dos sósias pelos corredores úmidos da República
no trottoir dos gabinetes do secular prostíbulo
sob as anáguas das vestutas putas

6. desse exíguo reino de melancólicos presságios  
mal diviso a carcaça de um país que podíamos ter sido
as pétalas como dardos do jardim corroído 
a coreografia do crepúsculo nos pomares 

o envelhecimento prematuro dos nossos sonhos 
a solidão dos ossários dos mortos 
empilhados na galeria da pátria

7. um último soluço do infinito
desaba na carne do mito
Louvado seja
tempo medonho
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luz

A luz do sol

aquece a pele

que teme o chão

onde agora

habita o corpo

sem saber, até então

que o mundo novo traz

além do temor

a vibracão

e a lembranca

de um futuro

hoje presente

E já passado

Nascimento, eu
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quarta sinfonia de mahler

Prólogo:

O que a natureza me diz.

Sob árvores obesas de verde

brincam quatro faunos primaveris

  alheios ao medo industrial

quatro aulos mágicos tocam, da vida,

melodias, campestre, canções, terrestre,

diálogos esféricos de planetas e satélites...

águas, diamantes liquefeitos,

regozijam ao som do sol

brisas noturnas

  esperam a aurora

    desabrir

nuvens,  cardumes brancos,

dis-

sipam-se

pintadas com a tinta de Febo... PA
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 ... entre a noite e o dia

há laranjeiras.

Sem natureza,

não há verso.
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uma pessoa comum

Uma pessoa
Comum
Pode cruzar com
Quaisquer outras
Pessoas comuns
Na rua,
Mas se for
Cruzar
Com um 
Negro,
Muda-se de
Calçada.

Uma pessoa

Comum

Pode gostar de café

Forte ou

Fraco,

E pode pedir

Um café

Preto,

Sem mudar

De calçada.

Uma pessoa
Comum
Pode gostar da SA
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Culinária nacional
Pedindo feijão
Preto
No restaurante,
Sem mudar
De calçada.

Uma pessoa

Comum

Pode ganhar,

Na loteria,

Uma nota

Preta,

Sem mudar

De calçada.

Uma pessoa
Comum
Pode tornar-se
Diferente,
A ovelha
Negra
Da família,
E então,
É preciso mudar
De calçada.

Uma pessoa
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Comum

Pode vender

Produtos proibidos

No mercado

Negro,

E então,

É preciso mudar

De calçada.

Uma pessoa
Comum
Pode selecionar
Itens em sua
Lista
Negra,
E então,
É preciso mudar
De calçada.

Uma pessoa

Comum

Pode ser

Denegrida,

E então,

É preciso mudar

De calçada.

E se você
For uma
Pessoa comum
Que se

Assustou, ou
Pelo menos
Percebeu algo
Aqui,
Acalme-se,
Tome um chá
Preto.
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É quarta-feira à noite
Você está sozinho na sua casa
Entediado
Tudo o que acontece
Te entedia
Você pega um papel 
E uma caneta
Tem um negócio preso
Dentro de você 
E ele quer sair
Mas o verso não sai
O papel fica intacto
E o peito pesa
Você pega o celular
E vê o Instagram
Odeia sua própria ideia
E vê que recebe uma mensagem
Ela diz “oi, tá em casa?”
E você diz estar ocupado
Ela ainda se preocupa com você 
E você não se importa consigo mesmo
Ela quer saber com o que
Está ocupado
Você demora a responder 
Porque quer parecer ocupado
Mas só não sabe o que dizer 
Então você não responde
Você não liga pra ela SA

IM
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Nem pro mundo
E ela também não liga
Você abre uma cerveja
Porque é quarta-feira 
E porque ainda quer que o
Verso saia
E tenta pensar 
Com a caneta e a cerveja
Você não consegue
E apenas fica sentado bebendo
Você vê o Instagram novamente
E enxerga que a beleza acaba 
Aquela comida que postaram
Acaba
Felicidade
Acaba
Sentimentos
Acabam
Amor
Acaba
Cerveja
Acaba
Então você pega outra
Cerveja
E fica sentado com o papel
E a caneta no colo
Caso consiga pensar em algo
Você tem preguiça de fazer o jantar
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E não quer pedir comida
É caro
Então você abre outra cerveja
E seu estômago te lembra
Como quem diz
“Campeão, tô vazio!”
E até a fome
Acaba
E você abre outra cerveja
Até que você precisa urinar
E você se alivia
Ela manda outra mensagem
E você não responde 
Você liga a TV
E tem jogo passando
Bem no meio da semana
Você pensa que deve ser proposital
Colocar o jogo bem no meio
Pra entreter
E animar pra terminar a semana
E você abre outra cerveja
E assiste a porcaria do jogo
Mas você não torce pra time algum
Você não liga pra esporte
Nem pra quem é melhor
E você sabe que o importante
Não é ser o melhor
Nem competir
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Nem ganhar
Você sabe, ela sabe
Os jogadores sabem, o técnico sabe
O árbitro sabe e a rede de TV sabe
E é por isso que funciona tão bem
E você ainda está entediado
E vê que não tem mais cerveja
Então abre um vinho barato
E pensa que é durão
Você se arrepende de ter comprado
O vinho
Porque ele é doce demais
Mas você bebe assim mesmo
Nada doce presta
Nem as palavras
E você volta e vê o jogo
Está no fim da partida
Parece ser a final do campeonato
E você bebe o vinho
Ela manda outra mensagem
Mas você não desbloqueia a tela
Você lembra que tem um aniversário 
De um colega no dia seguinte
E que ele é ok
Mas você odeia os outros
Então você toma metade
Do vinho de uma vez
O jogo está no último minuto



��

E teve uma falta
Você sente vontade de defecar
E vai ao banheiro
Até aquele momento
Aquela era a melhor forma de
Fugir do tédio
E você volta
Atordoado
Mas se sente mais leve
Quase erra a cadeira
E se senta de novo
O jogo tem prorrogação 
E você continua tomando o vinho
E você fica com raiva
Porque aqueles jogadores são ricos
E bebem vinhos caros
E você bebe qualquer coisa
Você bebe aquela coisa doce
E nenhum deles te comprou um
Vinho
E você xinga
E mata a garrafa de vinho
E no último lance do jogo
Você corre para a privada
Vomitar
Apesar de não parecer
O vômito acaba
O jogo acabou
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Você não viu o resultado
Mas pelo menos
O seu verso saiu
Estava preso
Acabou
Agora você o soltou pela boca
Só que ele é ruim
E é melhor dar a descarga
E você escuta o celular apitar
Você se arrasta até ele
É uma mensagem dela
Ela diz 
“Desisto de você”
E tem um bom número
De mensagens antes
E você segue livre
E ela acabou
O vinho acabou
O jogo acabou
Você se acabou 
O vômito acabou 
O verso acabou 
O sentir acabou 
Este poema vai acabar
A cerveja acabou
Preciso comprar mais.
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a falta 

A unha cresce
O cabelo suja
Um pingo de suco cai no jeans
Não tem suco na geladeira
E nem gelo na forminha
A água acabou
E a do feijão secou
Na sacada a terra se deposita
E a poeira na televisão
A conta do telefone chega
Acabou o papel higiênico
E o pão também
Oferta só mês que vem
E a unha cresce
O cabelo suja
Mas o telefone toca
E era meu vô dizendo que sente saudades
O feijão tá pronto e o arroz quentinho
Cheiro meu cabelo com perfume gostoso
O banho geladinho num dia quente
E o jeans já lavou
Bebo uma água gelada
Porque dessa vez as forminhas estavam cheias
Enquanto na sacada limpa vejo o pôr-do-sol
Tem suco na geladeira
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E papel higiênico na despensa
A unha cortada
E o cabelo limpo
E por um momento
Não falta nada
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narrativa do inexistente

Toda vez que te vejo minha mente entra na sala
     [de nossas memórias, 
Mas sua voz ecoa sozinha em um cômodo vazio.
Pois não tem nada e nem resquício de nada,
Nem ao menos um beijo dissimulado de novela das seis
Ou aqueles momentos que evocam saudades
    [em domingos solitários.

A realidade é que nós nunca existimos.
Você nunca existiu.
Eu te criei como um autor que inventa personagem 
      [para um livro
Que pega uma ficha qualquer na internet e sai preenchendo:
“Motivações”,
 “Características marcantes”,
    “Habilidades”...

Preenchi todos os requisitos e criei nossa narrativa.
Escolhi qual seria nossa música,
Descrevi onde seriam nossos encontros,
Como seriam as nossas brigas por detalhes bobos,
E como no fim tudo ficaria bem, como tudo
    [sempre fica bem.

Depois de mergulhar nessa narrativa do inexistente V
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Percebo que não posso revelar fotos que nunca foram tiradas,
Ter saudades do cheiro de um perfume que eu nunca senti
Ou do gosto do beijo que nunca provei.

No fundo, eu sei que escolhi viver na sinfonia em que 
     [eu mesmo sou maestro.
Afinal, conheço cada detalhe dos personagens de 
     [minha narrativa brega, 
Mas de você conheço quase nada.
A vergonha já me evitou a fadiga da frustração.

Foi Belchior quem disse que “viver é melhor que sonhar”*
Ou que “o amor é uma coisa boa”*.
Eu nunca disse isso.

Eu nunca digo nada.

* “Como nossos pais”, Belchior (do disco Alucinação, 1976).
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de uma troca de olhares

Nos conhecemos no ônibus. Uma troca boba de 
olhares que arrancou-lhe um sorriso envergonhado. O 
ônibus, chacoalhando ao passar pelos buracos, seguia 
seu caminho normalmente como em todos os outros 
dias. O mundo continuava a girar como se não notasse 
o que estava a acontecer. Já eram cinco da tarde e o 
sol se escondia no mar da praia deixando todo o ho-
rizonte alaranjado e tornando difícil distinguir água e 
areia. Estava eu no mesmo lugar em que sento todos 
os dias da semana, mas, naquele dia, naquele instan-
te, o tempo parou de passar. O barulho da rua já não 
me incomodava. A buzina do motorista estressado já 
não era tão aguda. O vendedor de rua se calara. Fui 
parar no futuro. Como seria nosso namoro? Nos casa-
ríamos numa tarde de outono, quase inverno, dia 10 
de junho, numa cidadezinha no interior de São Paulo. 
Apenas família presente, algo pequeno. O beijo que se-
laria o casório seria as cinco, hora em que eu a vi pela 
primeira vez. No chão do fim de tarde aquele tapete de 
folhas e flores cujas cores foram levadas pelo tempo. 
Ali deitaríamos e assistiríamos ao fim da tarde como se 
nada mais estivesse a acontecer. Encontraria nela o que 
sempre procurei em mim. Ela me fitaria com aquele 
brilho foi que mantido desde o ônibus, “eu te amo”, 
diria apenas com seu olhar. Teríamos dois filhos, um 
casal: uma ruiva, como a mãe, e outro loiro, como eu. 
E pelo nome dos filhos surgiria nossa primeira grande 
briga. Assim eu aprenderia que amar às vezes é ceder. A

CM
Jr
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Eles cresceriam juntos e saudáveis, apesar da hérnia que o garoto 
teria aos cinco. Estudariam juntos e sonhariam com o futuro. Se 
formariam. Ele engenheiro, ela atriz. Ele rico, ela feliz. Eles ainda 
se casariam e nos alegrariam com um par de netos cada. Nós, os 
avós mais felizes do mundo, já estaríamos no fim da vida com 
quase setenta. Ela adoeceria aos poucos: Alzheimer. Eu teria o 
privilégio de ajudá-la na medida do possível. Teria o prazer de 
vê-la todos os dias pro resto de sua vida. Doeria demasiado vê-la 
perdendo aos poucos a razão, mas tudo isso passaria quando ela 
me voltasse aquele olhar que manteve até seu último instante, 
quando partiu ao me presentear com o último e melhor abraço 
já dado. Eu viveria miseravelmente os próximos quatro anos ape-
nas para lembrar nossos netinhos de como a avó deles era uma 
pessoa maravilhosa para que pudessem contar aos netos deles. 
Morreria eu de sozinho, mas feliz por tê-la carregado em meu 
peito. Quando me dei conta o ônibus havia parado e ela des-
cia pela porta de trás, lançando-me pela última vez aquele olhar 
que nunca esquecerei. Ela desceu. Seu nome? Nunca descobri. 
Mesmo assim ela fez-me feliz por doze pontos e trinta segundos. 
Morrerei eu de sozinho, mas feliz por tê-la no peito. E a nossa é 
só mais uma história de amor que nunca aconteceu.
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ao mar

Para quem nasceu em alto-mar, o balanço do 
barco é refúgio. Água se estende para todos os lados, 
quebra no casco o silêncio que vem das profundezas. 
À direita, a linha concreta da costa, longe o suficiente 
para guardar o barulho das vozes que a povoam. Ao 
redor, incessantemente perto, o horizonte: além-mar. 
Sobre a amurada, a tripulante: olhos que evitam a soli-
dez da terra perscrutando o oceano.

Os limites da costa a chateiam, tão diferentes da 
liberdade fluida do subir e descer do barco. Ela lem-
bra-se das sereias que costumava ver quando criança, 
debruçada assim a bombordo. Vinham contar-lhe his-
tórias de lugares tão distantes quanto sonhos. Naquela 
época, ainda vivia perto da costa e aqueles que a puse-
ram sobre o mundo a ensinavam a soltar a corda que a 
prendia ao cais. A única diferença entre o mar e a praia 
era aquilo que os formavam, água contra terra. Depois, 
à medida que as formas de seu corpo se delineavam, 
eles também desenvolveram novos contornos, claros e 
singulares. Ela vê, agora, a costa que é só a silhueta de 
todo um continente, sólida e firme, apesar das forças 
externas que lhe ferem. E o mar, aquele que a cativou, 
que a afastou de lá com seu magnetismo, com seu mis-
tério, com suas ondas ternas que inundam a praia com 
alimentos e mensagens e esperanças e vida.

De longe, o continente é mesmo impassível. 
Quase todos, mesmo nascendo sobre as águas, buscam 
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sua segurança imperturbável e seus barcos permanecem como 
conchas vazias sobre a areia. Mas é aqui, na privacidade de seu 
estar em meio à imensidão, que a tripulante deixa-se levar pela 
liberdade, que desliza sobre o oceano. Suas roupas pouco fazem 
para cobri-la do afagar do vento, e ele revela sua beleza e sua 
imperfeição. Nem mesmo o reflexo de si que ela vê em águas 
rasas a conhece como o vento. Ele é que empurra o barco apesar 
das correntes contrárias, o equilibra sobre as grandes ondas e o 
guia por mapas invisíveis traçados na superfície. Embora esteja 
além da capacidade de seus olhos, sua presença é tão concreta 
que toca o próprio ritmo do mar quando anda sobre ele. A sa-
tisfação que tantos buscam em terra é o que ela sente quando o 
vento bagunça seus cabelos e sussurra versos aos seus ouvidos, 
levando-lhe um riso e palavras sinceras que se espalham como o 
pólen de uma flor.

Ocasionalmente, outros barcos se aproximam. Trazem di-
ferentes tripulantes com novas histórias e esboços das ilhas e 
rotas que percorreram. Costumam navegar lado a lado por um 
tempo, até que seus mapas apontam para polos opostos. Porém, 
nunca vão sem deixar algum carinho entrelaçado nas amuradas 
de seu navio ou sem levar uma das cartas que ela escreve com pa-
lavras que têm pescado para viver. As palavras são seu sustento. 
Elas são moldáveis e, com paciência, podem ser trançadas como 
cordas, afiadas feito espadas ou infladas à forma de balões que 
voam para longe.

A praia agora está tão longe que os olhos não a encontram 
mais. O céu está aflito de nuvens cansadas e lúgubres que por 
muito tempo carregaram mais do que podiam suportar e se in-
clinam agora sobre o mar. As velas do barco murcharam pelo ar 
quase estático. O gosto de sal é familiar. Respingos ou lágrimas, 
ambos excessos incontidos. Então, vem a chuva. O som cobre 
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tudo, enche o mar, é absorvido através da pele. À medida que as 
nuvens se desfazem de seu fardo, água se acumula sobre o barco, 
preenchendo todos os seus vãos. As roupas grudam no corpo e 
as gotas doces lavam os olhos do sal. O barco transborda sem 
afundar. Sua única tripulante não sabe que chorou e seu grito se 
perdeu sob a coluna de água, mas ela se prendeu à amurada. As 
nuvens dão seu último suspiro e silenciam, enfim. Água escorre 
pelas laterais até que o barco esteja mais leve do que nunca.

Ela levanta-se, há um arco de cores sobre seus olhos. Re-
tornaram os raios de sol e a harmonia de seu silêncio sobre a 
desarmonia do encanto do mar. Outra vez o vento infla aquelas 
velas, o barco traça um rasgo branco de espuma sobre a super-
fície. Ela esquadrinha com o olhar o horizonte, por todos os 
lados. Uma pequena linha encontra-se ao longe, tem uma cor 
diferente do continente que costumava ver. Talvez seja aquele 
lugar do qual lhe falavam as sereias quando era criança, cha-
mavam-no futuro. É para esse lado que o vento sopra, suave 
e convicto, com um canto alegre que prediz coisas boas. Ela 
navega, então, para lá.
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para onde vão seus pés

Ao se sentar afobadamente no primeiro assento 
vazio avistado, perguntou-se como poderia ter chega-
do. Enquanto as rodas do ônibus começavam a trepidar 
sobre os paralelepípedos, a razão tentava refazer seus 
movimentos desde aquela manhã. Porém, desconfiava 
de que a razão ainda não acordara. Sequer sabia que 
horas eram, pois há dias não dormia, embora sonhas-
se muito. O sono diluía o tempo. Através da janela, ti-
nha a impressão de assistir ao mundo como a um filme 
mudo, a cidade parecendo vestir-se preguiçosamente 
de um tecido de luz dourada. Talvez ainda fosse ma-
nhã. Na próxima parada, alguém se sentou a seu lado, 
um garoto de olhar maduro. Gostaria de dizer bom dia 
— boa tarde, boa noite? —, levou dois minutos formu-
lando a frase, seus dedos tremendo como se estivesse 
prestes a cometer um ato notável, mas sua voz a traiu 
e desceu pelo esôfago antes de chegar à boca. Voltou 
seu olhar para fora evitando o rosto do garoto, como se 
ele fosse um espelho da sua timidez. Os sons das peças 
que rangiam e das vozes que conversavam fizeram com 
que a neblina exterior parecesse entrar pela janela para 
tampar os seus olhos.

Sentiu a dor antes de identificar o motivo que a 
causou. Houve uma súbita parada antecedida de um 
solavanco que lançara sua cabeça ao encosto do banco 
da frente. “Todo mundo, descer” foram as palavras que 
captou nos fugazes instantes que se seguiram. As por- B
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tas se abriram e sentiu frio. Foi a última a descer e a multidão na 
frente a impedia de identificar o motivo do contratempo. Não es-
tava disposta a esperar, provavelmente tinha um compromisso, 
então começou a caminhar. A dor e o frio haviam-na despertado, 
agora a razão comandava os seus pés. Comandava? Então por 
que não sabia aonde ia? Ignorou as dúvidas e seguiu em frente, 
como vinha sendo há muito tempo. Seus pés já haviam se acos-
tumado ao piloto automático, confiava neles, admitindo que a 
razão perdera a memória. Sentia uma curiosidade quase infantil 
quanto ao destino. Estava à beira da estrada, bovinos de olhos 
meigos pastavam nos gramados verdes que se estendiam à sua 
direita. Isso bem que podia ser um sonho, mas seu corpo tremia 
de forma realista demais, tanto quanto tremia ao tentar proferir 
um cumprimento ao estranho no ônibus. Seu coração também 
sentia frio.

Era inverno, havia silêncio. Até mesmo os pesados veícu-
los de carga que passavam a um metro de distância pareciam flu-
tuar acima do asfalto. Eles deslocavam o ar como se a quisessem 
espalhar como a uma folha seca. Estava tudo muito claro agora, 
olhou para baixo e não viu sua sombra. Uma menina dançava 
na beira da estrada, mas seu coração viu sua própria infância, 
cujo destino certo era o lar, que brincava a despeito da estrada. 
A pequena figura ficou para trás, continuou seguindo seus pés. 
Como podia não saber para onde iam? A ideia de estar indo em-
bora doía tanto quanto a ideia de voltar para o início, todas as 
distâncias muito longas, na estrada e na vida adulta que buscava 
uma dor um pouco mais leve.

Os campos abertos pareciam agora um mar imenso e escu-
ro, a não ser pelo pisca-pisca dos vaga-lumes. A estrada se trans-
formou em uma rua de paralelepípedos alternada de sombra e 
luz amarelada. Andava há tanto tempo que suas pernas pareciam 
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possuir, de fato, vontade própria, e se pisasse no ar elas subi-
riam no mesmo ritmo até os telhados. Entre dezenas de portas 
trancadas, farmácias fosforesciam solitárias. Seus pés finalmente 
pararam em um ponto de ônibus de cores desbotadas. Embora 
estivesse cansada como a criança que dançou o dia inteiro, sentia 
a razão voltar de um sono profundo e restaurador. Devia decidir: 
ir ou voltar. Esperou até que o dia amanhecesse e subiu no ôni-
bus que ela escolhera. Sentou-se ao lado de um desconhecido, 
perguntou as horas. “Bom dia”, disse. Ainda sentia frio, porém 
suas mãos não tremiam mais.



��

a filosofia na mesa de bar

Cansado demais, meus olhos pesam... Não sei se 
é o Sono, ou sua meio-irmã, Morte, que vem ao meu 
encontro, num canto escuro da taberna. Há quanto 
tempo estou aqui ou quantos copos já bebi, eu não 
sei. Apenas espero, pacientemente, pela visita de meus 
companheiros. E que, ao menos um deles, traga paz a 
essa alma ébria, vadia e desleixada, como sequer essa 
taberna, os bordéis ou as ruas já fizeram.

Uma sombra se aproxima. A luz da vela está bai-
xa e trêmula e estou embriagado demais para discernir 
pessoas que vêm de pessoas que vão. Mas essa sombra 
se aproxima sorrateiramente.

— Posso me sentar? — perguntou, já sentando. 
— De todos os lugares dessa taberna, esse é meu favo-
rito. Tem a melhor visão. 

Era, então, um garoto, rosto limpo, olhos e ca-
belos escuros como a noite, embora sua pele fosse alva 
como rosas brancas sob o amanhecer. 

— Desculpe-me, mas espero alguém. Temo que 
sua companhia possa atrasar ao meu encontro. 

— Não se preocupe. Eles não virão essa noite. 

— Quem? 

— O Sono e a Morte. Deveria saber que não é 
o único que os espera. Mas estão todos equivocados. 
Nenhum deles virá a essa taberna hoje. CA
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— Mais alguém os espera? Aqui? Hoje? Como...? Como 
você sa...?

— Como eu sei? Ora, todos sabem que, se quiser encon-
trar um dos dois irmãos, deve-se vir a este lugar. Praticamente 
todos que aqui estão têm esta finalidade. Exceto as taberneiras. 
Elas têm medo. Não querem dormir para fugir dos pesadelos 
e temem a Morte. E acham que, servindo a eles, auxiliando-os 
através do trabalho que aqui exercem, serão poupadas. Mas, e 
você, quer ser poupado, John? Ah, sim, ouvi seu nome enquanto 
conversava com uma das taberneiras. Uísque, certo? A propósito, 
desculpe-me pelos maus modos, pode me chamar de Sibila.

Só então percebi, discretamente, uma pele delicada, le-
vemente rosada, digna de uma moça refinada no auge de sua 
juventude. Possuía um contorno delicado em seus lábios, mas, 
ainda assim, seu rosto carregava determinados traços masculi-
nos. Não rudes, apenas masculinos, com autoridade e força. Um 
sutil hermafroditismo, tão poético quanto seus gestos e sua fala. 
Comecei então, pouco a pouco, a me interessar mais pela minha 
mais nova companheira. 

— Quase a confundi com um garoto. Mas, olhando bem, 
você parece ser uma jovem adorável. Por que se veste assim?

— Minhas roupas masculinas são facilmente explicáveis 
pelo ambiente no qual estamos. Cabelos longos, lábios rubros 
e grandes decotes fariam com que fosse facilmente confundida 
com uma das taberneiras, e eu não quero fugir do Sono ou da 
Morte. 

— Mas você mesma disse que nenhum deles virá esta noi-
te. 

— A visão desse lugar é realmente a melhor de todas – dis-
se, desviando o olhar ao redor. 
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— Por que diz isso? 

— Daqui pode-se observar todo o resto da taberna. Todos 
os ângulos, todas as conversas trocadas, toda a decadência e toda 
a busca. Olhe você, vê aquele homem ali? O de longas barbas gri-
salhas, que também bebe uísque? Observe o seu lamento. Toda a 
amargura. Um erudito, que perdeu tudo na vida por conta de um 
amor não correspondido. Consegue imaginar o quanto ele so-
nha poder dormir em paz, ou morrer, e terminar com sua dor?

Ela tinha razão. Pobre homem. Para mim, era igual a todos 
os outros daquele lugar, um beberrão inveterado, desligado do 
mundo. Mas suas observações despertaram minha atenção para 
ele. E era como se, realmente, pudesse sentir toda a sua fúria 
interior.

— Olha só quem acaba de chegar. Bem na hora!

Chamou-me ela a atenção para um homem de meia-idade, 
cabelos castanhos, roupas caras e uma aparência desinibida e 
bem conservada. 

— Ele vem aqui quase todos os dias. É um coitado, apesar 
de tentar exibir-se como alguém bem resolvido. Não recebeu de 
sua mãe o carinho adequado, dom com o qual toda mãe deve 
nascer. Busca suprir essa carência na companhia de uma mulher. 
Mulheres fáceis são a sua atração. Tudo o que quer é alguém que 
durma com ele à noite, fazendo-o sentir-se seguro, amado, e que 
acorde ao seu lado pela manhã. Entretanto, busca isso nas taber-
neiras, logo elas que fogem do Sono. Por isso nunca satisfaz seu 
anseio e retorna cada vez mais desiludido. 

Será que ela conhecia mesmo essas pessoas ou inventava 
tudo aquilo para me impressionar? Afinal, haveria motivos para 
tentar impressionar-me? Parecia fazer tanto sentido o que dizia... 
Por que será que nunca havia reparado nisso antes? Sempre gos-
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tei de me sentar naquele canto da taberna e o desperdiçava deste 
modo. Na minha juventude também gostava de reparar nas pes-
soas. Aprender com elas, compartilhar suas dores e até mesmo 
comemorar com elas por motivos singelos. Mas acabei perdendo 
isso com o tempo. A sociedade ensina o homem a fechar-se nele 
mesmo e acaba fazendo com que não reconheçamos mais no 
outro nossa própria existência. Mas Sibila fazia isso muito bem. 
Era como se lesse a alma das pessoas através de seus olhares e 
trejeitos. Fazia isso comigo também, e comecei a perceber ape-
nas a tempo dela começar a falar:

— Nenhum deles virá essa noite, John, porque é comigo 
que você deveria se encontrar. Não é o Sono ou a Morte que de-
vem concebê-lo, mas, sim, a Verdade. Você já foi, antes, um gran-
de conhecedor. Conheceu o mundo através de seus próprios 
olhos e foi além. Conheceu o mundo de fora e também o de 
dentro. E conheceu o mundo dos outros, cada pequeno mundo 
que faz parte dessa unidade maior. Nesse processo, você venceu 
a necessidade de isolar-se nas fantasias do Sono e até mesmo o 
medo da Morte. Entretanto, o seu desgaste para o encontro com 
a Verdade foi tão grande que você foi desiludido, sentiu-se aban-
donado e preferiu entregar-se, como todos os outros que aqui 
estão, parados, neste mesmo lugar. Não é certo entregá-lo para 
eles. Seu lugar é comigo. Seu mérito, a Verdade.

— Foi então que virei meu último gole de uísque, deixan-
do para trás o velho barbudo que se lamentava com toda uma 
garrafa. Saí acompanhado, traindo os anseios do triste conquis-
tador que também lá se embebedava. E passei a noite toda com 
ela, amando-a, desejando-a, em pleno êxtase; a minha profetisa, 
que não só me trouxe a Verdade, mas também o Amor, seu mais 
belo filho, a quem jamais imaginei alcançar.
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silêncio

O vento fresco que entra pela janela me faz 

despertar no meio da madrugada. As cortinas balan-

çam com leveza até eu fechar os vidros numa tentativa 

de cessar o frio que sinto. Volto para a cama de casal 

amontoada de cobertores e percebo que talvez os cala-

frios que sinto não sejam bem da temperatura baixa e, 

sim, do vazio que o outro lado da cama traz. O espaço 

em que até mesmo nos dias de inverno mais severos 

me aquecia com sua presença e preenchia o quarto 

com uma respiração profunda de um sono tranquilo. 

A noite fria permanece em silêncio e me faz pensar no 

que foi ter você.

No início, seus olhos furtivos e distantes me fa-

ziam enxergar as borboletas que deviam estar apenas 

em meu estômago. E esses mesmos olhos que não va-

cilaram quando nos falamos pela primeira vez e tudo 

despontou.

Então, eu lembro dos momentos em que, ofe-

gantes, íamos nos conhecendo, e também do brilho 

que surgiu em nossas expressões ao saber que líamos 

os mesmos livros — quando os notei em uma mesinha 

do seu quarto —, e que tínhamos apreço pelas mesmas 

roupas e até poderíamos trocar algumas delas — quan-

do você as notou nos cabides do meu quarto. E cada 

detalhe desse, apesar de insignificante, parecia precio-

so para nós sermos nós. FA
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Lembro de como, depois de termos já experimentado des-
sa paixão preliminar, em que nossos esforços se tornaram muito 
mais cultivar um sentimento semeado, nossos momentos juntos 
sempre levavam a papos infindáveis, porque eu e você temíamos 
estar com um desconhecido. Eu ainda me lembro de quando 
você cantava para mim mesmo sem saber cantar, apenas porque 
tinha medo do silêncio e do alarido que ele traz a nossa mente. 
E eu devia ter temido por ele também.

E, mais tarde, quando o meu quarto já era o nosso quarto, 
lembro de quando tínhamos pausas em nossos diálogos — estes 
mais profundos e essenciais —, porque o silêncio já nos confor-
tava e estreitava nossos laços. Ou nos distanciava sem eu saber.

E durante esse tempo em que dividíamos a cama, o quar-
to, a casa e a rotina barulhenta, senti que as noites eram tranqui-
lizantes ao seu lado, no fim de um dia ruim, enquanto permane-
cíamos juntos acomodados em uma ausência de sons. Talvez eu 
não imaginasse que para você, as madrugadas eram mais tranqui-
lizantes, quando dormia e, paradoxalmente, ficava distante de 
mim, livre para viver suas fantasias em seus sonhos profundos e 
quietos. E que até mesmo estar com um desconhecido parecia 
não ser algo mais distante para você.

Talvez eu tenha percebido que as coisas já não eram as 
mesmas quando a falta de palavras representou seus sentimen-
tos. Um mudo e infeliz desatar de nós.

Ao menos esse silêncio não foi o mesmo do nosso primei-
ro desentendimento. Ou da nossa primeira briga. Ou da nossa 
primeira noite separados. Ou da primeira vez que nos sentimos 
resignados diante daquilo que havíamos construído juntos. E as-
sim me lembro de quando não havia mais canções ou diálogos, 
ou pausas ou laços. Só havia o silêncio, aquele que tanto te as-



��

sustava, aquele que agora me assusta também. O silêncio dos 
livros do seu quarto e dos cabides do meu quarto.

E no final, seu olhar, ao contrário do meu, não vacilou em 
lágrimas quando, frente a frente, a gente não significava mais 
nada e você me abandonava. Seus olhos, furtivos e distantes, 
contemplavam um silêncio sepulcral, e era só isso que havia. Um 
silêncio de quem não tem nada a dizer. Um silêncio de quem não 
tem nada a sentir.

O silêncio de não ter você.
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o sertanejo melancólico

Já era quase meio-dia e avistei o último pacien-
te do ambulatório de Neurologia. Estava sentado no 
banco de espera, muletas em mãos, chapéu de palha 
na cabeça. Ao seu lado, uma mulher de meia-idade que 
deveria ser a filha. Chamei-o para avaliar como o qua-
dro inicial de desmaios e perda de memória havia evo-
luído desde a última consulta.

A filha contou que o pai estava ótimo, que seus 
desmaios ocorriam sempre em situações de longos pe-
ríodos sem alimentar-se, já que ele costumava sair an-
dando pela fazenda onde vivia em Minas sem preocu-
par-se com os horários das refeições, e acabava sendo 
encontrado caído pelo chão. Em sua opinião, alguns 
desmaios eram até mesmo forjados. Sobre a perda de 
memória, mostrou-se desentendida, como se a queixa 
nunca houvesse existido. Seu pai esquecia coisas co-
muns para um idoso de 91 anos, como o fogo aceso 
no fogão.

A filha falava e falava e eu só observava aquele 
sertanejo, magricela, de olhar dócil e rosto de setenta 
anos, não 91. O residente que estava comigo apenas 
questionava a filha e mal lhe dava a chance de fazer 
delongas, cortando a conversa com perguntas direcio-
nadas. Eu me perguntava: por que o senhor não es-
tava sendo interrogado?... Lembrei dos atendimentos 
de pediatria, em que muitos médicos preferiam falar 
diretamente com a mãe, apesar de a criança já ter con- H
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dições de responder por si própria. Eu estava diante de uma in-
fantilização com um idoso de 91 anos de idade, que sabia mais 
da vida do que qualquer um ali...

Num ponto da entrevista, assumi mais as rédeas da conver-
sa e disse ao senhor que lhe faria algumas perguntas. Percebi que 
ele escutava melhor do que pensávamos e que respondia com 
mais lucidez do que esperávamos, o que tornou o questionário 
anterior ainda mais desrespeitoso. Apliquei com ele a escala de 
depressão geriátrica e percebi que o sertanejo não estava ótimo 
como descrevera sua filha, mas, sim, bastante deprimido. Ao per-
guntar-lhe se acreditava que valia a pena estar vivo, ele respon-
deu que não, os olhos ficando marejados. Disse que, inclusive, 
pensava em tirar a própria vida. Percebi que precisava desviar-me 
das perguntas da escala e da pressão do residente e das doutoras 
contratadas por uma consulta rápida e focar-me naquela impor-
tante demanda do velhinho. Perguntei-lhe se já havia planejado 
e tentado cometer suicídio e ele disse que “bastava entrar na 
represa da fazenda”. Às vezes, ficava olhando para aquelas águas 
pensando nisso, mas nunca realmente pôs a ideia à prova. Aque-
le senhor falava sobre isso com o sofrimento estampado em seu 
semblante. Disse que sempre teve muita saúde, mas desde que 
começara a ter problemas havia dois anos, sua vida havia muda-
do muito. Os fazendeiros da vizinhança tiravam vantagem disso e 
ele sentia-se impotente para defender o próprio território.

A filha contou que o interior de Minas era seu lar, que 
somente ia para a cidade (Ribeirão Preto) para ir ao médico, mas 
sentia-se muito deslocado. Fora criado na zona rural e lá queria 
permanecer. Relatou que, recentemente, ele havia pedido um 
revólver ao seu genro, pois já não possuía uma espingarda para 
defender a fazenda. No entanto, ela julgara que não seria uma 
boa ideia oferecer uma arma ao pai. Nesse momento, o senhor 
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começou a contar-me sobre o valor de uma arma para ele: desde 
adolescente passou a empunhar o revólver, que era a garantia 
de respeito por parte dos desconhecidos. Disse que não era ho-
mem de suportar desaforo; não mexia com ninguém, por isso, se 
mexessem com ele, punha fogo! Até hoje, nunca fora necessário 
realmente usá-la, mas não hesitaria se necessitasse fazê-lo.

Percebi que o início da depressão do velho sertanejo es-
tava associado à perda da hombridade, da saúde, da invencibili-
dade, do controle sobre seu território e sobre seu corpo. Enfim, 
o enfrentamento da decadência de um ser humano. Ele era um 
idoso tardio, que, aos 91 anos de idade, ainda esbanjava saúde 
física. Seus amigos, irmãos e contemporâneos, já haviam partido 
majoritariamente. Essa percepção trazia-lhe mais e mais pensa-
mentos intrusivos de morte e decadência. Expressei àquele se-
nhor o quanto ele era forte por haver chegado àquela idade com 
tamanha saúde e êxito e que não seria fácil, mas ele ainda teria 
muito pela frente.

Então o velhinho já começou a contar sobre quão longeva 
sua família era! Pai falecido aos 110, a mãe com pouco mais de 
cem, avô aos 130! Seu humor já estava um pouco melhor e apro-
veitei o momento para fazer um contrato de vida com ele e com 
a filha, oferecendo o suporte da equipe de saúde em momentos 
de dificuldade e reforçando a proibição de deixar instrumentos 
letais a seu alcance. Na saída do consultório, o sertanejo disse-
me: 

“— Desculpa, viu, filha? Mas, quando você tiver a minha 
idade, vai ver que ficar velho é muito triste.”
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Deus! Magno dramaturgo de casos improváveis. 
Minucioso de tramas e um sarcástico improvisador.

Fiat lux no palco e... bem no comecinho da ação 
lá está o verbo de todos inicial. Vê-se logo, camaradas, 
o nobre apego ao drama e verdadeiro descaso aos en-
saios; apesar disto, apresenta-se com dignidade! Ou 
fica-se de secundário... Quem sabe um papel de peque-
no burguês seja mais fácil? Deixem a natureza à inter-
pretação dos sábios artistas.

Deus! Esqueceu o silêncio dos primórdios dá 
palavra dentro de pequenas criaturas secundárias. Oh 
Deus, falhaste miseravelmente em pensar que estes pe-
quenos animais de topo de cadeia pudessem compre-
ender vosso silêncio.

Em meu silêncio impiedoso, oh Deus, não sei se 
escuto a ti ou ao inferno que é viver em mim.

Oh, Deus... São tão voluptuosos os anseios de 
meu silêncio que ME CALO, sem qualquer esperança 
de dizer algo realmente imprescindível e estrago vossa 
obra com palavras vazias; perdoai, estas não sabem o 
que fazem.

Deus, caio em tentação artística de abrumar-te 
as palavras a fim de significar elegantemente o que 
outras, mais simples, significam e peco ao pensar que 
tantas palavras vazias poderiam gerar qualquer signifi-
cação além de tolices.
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Ajuda-me, bom Deus, a entender sua narrativa; ajudar-te-
ei um dia em sua próxima comédia. Juro, bom Deus, nunca ou-
viste de querubim nenhum, tanto sarcasmo verdadeiro. 

Mas peço-te, Pai, que seja trama de amor e descaso; caso 
contrário, nem graça teria de viver secundário, pelo menos divir-
tamo-nos assim: regados a vinho e todas as coisas tintas.
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esse é o arthur

O Arthur era bem grande para os padrões de um 
recém-nascido, tinha 53 cm e pesava 4,1 kg. Não por 
acaso acabou ganhando o apelido de “gigantinho” na 
maternidade, pois quase não cabia no bercinho dos 
bebês que tinham acabado de nascer. Os médicos que 
o viam se perguntavam o que um garotinho de dois 
meses fazia no meio dos outros recém-chegados, e ao 
saberem que ele havia acabado de nascer, pensavam 
imediatamente na pobre alma que havia parido aquele 
ser, será que um dia se recuperaria do estrago?

Foi com quase quatro anos que o Arthur foi dor-
mir em seu quarto, sozinho, pela primeira vez, pois 
seus pais queriam que o garoto se adaptasse ao cômo-
do, todo pensado para acolhê-lo. Para surpresa dos 
pais, o menino não chorou nenhuma vez ao longo da 
noite, tampouco pediu para ir dormir com eles. Mas 
não era a tranquilidade que fazia o Arthur dormir a noi-
te toda, e, sim, o medo de acordar os demônios que ele 
acreditava viver em seu quarto; o pequeno mal respira-
va, esperando passar despercebido, torcendo para que 
não viessem assustá-lo.

O Arthur foi crescendo e criando estratégias para 
assegurar-se de que não seria surpreendido pelos seres 
demoníacos enquanto estivesse dormindo. Antes de 
dormir olhava dentro do armário, debaixo da cama e 
até mesmo na sapateira. Fechava as janelas, não permi-
tia que sua coberta tocasse o chão e deixava um copo LU
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de água ao seu lado, sobre o criado-mudo, para não precisar se 
levantar caso tivesse sede. 

Em seu aniversário de onze anos, o Arthur ganhou da avó 
um abajur em formato de asas de anjo, que ele colocou em cima 
do móvel, ao lado de sua cama. Mas na primeira noite que ele o 
acendeu em seu quarto, a lâmpada queimou. Arthur achou que 
isso era só mais um modo de confirmar a certeza que ele tinha de 
que havia demônios em seu quarto. Ao acordar, no dia seguinte, 
o menino não encontrou mais o abajur ao lado de sua cama. 
Seus pais e ele procuraram em todo o canto do quarto pelo pre-
sente, mas foram encontrá-lo bem mais tarde, do lado de fora da 
casa, quebrado, e ao lado do lixo, depois de já terem se dado por 
vencidos. O Arthur, olhos arregalados, suando frio e com a boca 
seca, escutava sem prestar atenção à bronca que a mãe lhe dava, 
porque ele poderia ter simplesmente dito que não tinha gostado 
do presente, ao invés de quebrá-lo. Sem entender como o abajur 
tinha ido parar no lixo, mas com fortes suspeitas do motivo, ele 
acabou sendo mandado mais cedo para cama naquele dia, tendo 
de ficar mais tempo na companhia dos demônios que ele imagi-
nava habitar seu quarto. Naquela noite, porém, os demônios se 
apresentaram para o Arthur.

O primeiro não tinha mais de um metro e meio, era magro 
e um pouco corcunda, não tinha as pernas, e seu corpo termi-
nava logo abaixo do umbigo e continuava em uma espécie de 
sombra que ia se afinando até terminar em uma espécie de caixa 
de brinquedo de manivela da qual ele saía. O segundo, flutuan-
do no ar, era redondo como um Buda, rechonchudo e com olhos 
tão cerrados que poderia se duvidar que ele enxergasse algo; 
tinha pouco mais de um metro, englobando o corpo todo, e car-
regava uma lira preta com detalhes dourados. O terceiro — que 
chamava mais atenção — tinha quase dois metros de altura, era 
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robusto e corpulento, tinha dois pares de asas nas costas e um 
par de chifres levemente curvados; tinha também dois braços 
cruzados na direção do peito e outros dois esticados ao lado do 
corpo, sua pele parecia escamosa. O maior dos três esticou um 
dos braços na direção do Arthur, que estava tal qual uma escultu-
ra de gesso, paralisado pelo pavor. Ao aproximar o dedo em riste 
para tocar a testa do garoto, ele desmaiou.

O Arthur acordou no hospital, no dia seguinte, e depois 

de uma bateria de exames e testes, além de uma consulta com a 

psiquiatra e um encaminhamento para a psicóloga, pôde voltar 

para casa com o diagnóstico de uma crise de estresse, prova-

velmente causada pelo episódio do abajur, mas que deveria ser 

melhor investigada.

Os anos foram passando e os demônios apareciam de for-

ma intermitente, sem se mostrarem ameaçadores. Enquanto o 

Arthur dormia, pareciam velar por seu sono. O com aparência 

de Buda tocava lira de vez em quando, uma música que o Arthur 

até gostava de ouvir e parecia lembrá-lo de momentos agradáveis 

de quanto era mais novo. O mais esguio deles, vez ou outra, en-

carregava-se de tecer seus sonhos e pesadelos. O terceiro mais 

observava, como se esperasse algo que sabia estar por vir.

Arthur desenvolveu uma paixão pelo sobrenatural, prin-

cipalmente no tocante aos demônios. Eram filmes e livros que 

o conduziam pelo universo desconhecido das possessões, dos 

relatos fantásticos permeados de loucura, dos cultos da Idade 

Média, da história das religiões e da origem das criaturas. Fasci-

nado e sugado para dentro desse domínio, o Arthur se tornou 

um curioso e um estudioso do tema, sem perder a noção da rea-

lidade, mas absorto em um mundo imaginário-fantástico do qual 

ele pensava ter o privilégio de conhecer.
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Aos vinte e três anos, uma noite, o Arthur estava na sacada 
de sua casa, observando a chuva que caía fina lá fora. Havia ter-
minado aquele que era, até o momento, seu livro favorito. Den-
tro do quarto, ouviu os demônios o chamando. A lira começou 
a tocar. Sentado no piso frio ele iniciou uma metamorfose. Sua 
pele escureceu rapidamente e o garoto ficou preto como piche, 
seus dedos deram lugar a grandes garras pontiagudas, em sua 
cabeça cresceram dois chifres e em suas costas surgiu um enor-
me par de asas. Cresceu e encorpou, ficando do tamanho, talvez 
maior, bem maior, bem acima dos três demônios. Manteve os 
olhos verdes, pois era somente o único traço que havia restado 
do Arthur de antes.

Ao olhar-se no espelho, ao invés de medo, ele se reconhe-
ceu. O Arthur costumava ter medo de demônios, até que ele se 
tornou um.
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essa é a lara

A Lara nasceu às quatro da manhã do dia vinte e 

nove de fevereiro de mil setecentos e noventa e dois. 

Está com quase 230 anos. A morte esqueceu dela. Os 

parentes também. Faz quase cem anos que ela não sabe 

quem é sua família, e nem faz ideia em qual geração ela 

já está. Dona Lara, como os vizinhos a chamam, nasceu 

com quatro quilos e por pouco não morreu no parto 

porque a parteira estava meio bêbada e quase degolou 

a Lara ao invés de cortar o cordão umbilical.

Ela cresceu brincando com uma boneca de pa-

lha, se casou aos dezessete anos, teve nove filhos, mais 

três que nasceram mortos e ainda teve mais um do qual 

sofreu um aborto espontâneo. A Lara era brava como 

o diabo! Quando ela abortou foi uma grande falação 

nas redondezas, chamaram ela de bruxa, chegaram até 

a fofocar que ela queria o feto para fazer magia negra, 

ao que a Lara respondeu mandando todos tomarem 

no cu. Ainda matou um carneiro, jogou sangue ao re-

dor da casa e disse que quem ultrapassasse o espaço 

ia pegar fogo na mesma hora. E todo mundo ficou foi 

boquiaberto, rogaram mil pragas, rezaram mil jaculató-

rias, até trouxeram um padre para benzer o lugar. Ain-

da assim, ninguém ousou cruzar o círculo. Meio como 

protesto, meio como revolta, a Lara passou dois anos 

enfurnada dentro de casa, não saiu nem para comemo-

rar a tal da Independência, e quando perguntaram se LU
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ela ia dar alguma coisa para festa, a Lara respondeu que ia dar 
um tiro no primeiro imbecil que enchesse o saco dela.

Virou avó aos trinta e seis. Viu o primeiro filho morrer aos 

quarenta e dois. Aos cinquenta e quatro, virou bisa. Três anos de-

pois enterrou o marido, que para falar bem a verdade, ninguém 

o via há uns bons anos. Mais uma vez os boatos de que a velha 

era bruxa reacenderam. Aos noventa já não tinha mais nenhum 

dos filhos vivo. Recebeu a última visita de alguém que poderia 

ser considerado parente quando tinha recém completado cento 

e quatro anos. Ouviu falar que um dos bisnetos foi para guerra 

em 1917, achou importante ter familiar que morreu no exterior. 

Quando a Lara completou cento e cinquenta anos já não tinha 

mais ninguém vivo de quem ela lembrasse o nome, tampouco 

tinha alguém que lembrava ser ligado à Lara por laços sanguíne-

os. Foi bem no meio da Segunda Guerra Mundial. A Lara estava 

tranquila, confiava no “seu Getúlio” de corpo e alma! Podia se 

dizer que ela era apaixonada por ele. Vivia fazendo queijo e dan-

do para o vizinho levar para o tal do “seu Getúlio”, mas pobre 

coitada, quem comia o queijo era o vizinho mesmo.

A Lara quase enfartou quando o “seu Getúlio” foi eleito. E 

enfartou, de fato, quando ele se matou. Ela não só sucumbiu de 

vez porque, como dizem, não era a sua hora, apesar de ninguém 

compreender como que ela ainda estava viva. Os médicos olha-

vam e olhavam os documentos da Lara, ou os restos dos papéis 

que ela chamava de documentos, e desconfiavam que ela mentia 

a data de nascimento, mas também acharam aquela velha brava 

demais para levar o assunto adiante. Dona Lara voltou do enfarto 

firme e forte. Comprou uma máquina de costura e começou a 

remendar roupas para a vizinhança. Apelidaram ela de “costurei-

ra-zumbi”. Dona Lara às vezes ria, às vezes mandava todo mundo 
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tomar no cu. Perdeu a conta de quantos vizinhos teve e de quan-
tas vezes teve de explicar para o INSS que ela não estava morta, 

por mais que ela quisesse estar.

Dona Lara odiava que batessem à porta dela pedindo as 
coisas, mas a única coisa que ela odiava mais do que isso eram 
voluntários, aquela molecada que brotava da terra querendo aju-

dar: “Pelo amor de São Judas Tadeu, vão transar!”. Aliás, ela era 
devota dele, achava que o tal do santo podia ajudar ela na sua 
causa desesperada, que no caso da dona Lara era a morte mes-
mo, a pobre já estava cansada demais.

Certo dia, a dona Lara resolveu ir a um pai de santo, por-
que abriu um terreiro a dois quarteirões da casa dela. Descobriu, 

através da entidade que baixou, que a parteira dela estava bêba-
da quando fez o parto porque tinha participado de uma espécie 
de ritual de magia negra pouco antes, e o Coisa-ruim aproveitou 
para pregar uma peça na Lara, que nasceu em ano bissexto, e só 
envelheceria a cada quatro anos. Ao ficar sabendo que seu desti-
no desgraçado era culpa da parteira, não teve dúvidas e bradou 

um “vaca lazarenta!”.

Já que não tinha outro jeito, dona Lara decidiu aproveitar 

e, no ano seguinte, foi pular o carnaval em Salvador, atrás do trio 
elétrico de uma loira do axé, e achou uma porcaria, xingando a 

loira pelo caminho todo. Contudo, inebriada pelo clima e pelo 
tal do “capeta” — nesse caso o drinque, não o demônio —, fez 
sexo no meio da praia com um homem que já tinha passado do 

ponto de tomar decisões baseadas na lógica e na racionalida-
de há algum tempo. Acabou pegando herpes. Voltou para casa, 
acendeu sete velas para São Judas Tadeu e fez greve de fome por 
nove dias, tempo de uma novena que também dedicou ao santo. 
Ao fim de cada terço que rezava, xingava a “vaca da parteira”.
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Na próxima semana, a dona Lara completa duzentos e vin-
te e oito anos. E nada da velha morrer.
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o que deus fez antes de criar a 
terra?

YWHW era um cara ocupado. Matemático pro-
fissional da Universidade Internacional de Terra-43, 
ele tentava criar um novo planeta, uma Terra-44, que 

fosse bem mais favorável à vida do que os exoplanetas 
conhecidos da galáxia. Em particular, YWHW preten-

dia resolver o difícil Problema do Mal (mais conhecido 
como PdM), ou seja, como minimizar o sofrimento das 
criaturas em um planeta já criado com tantos ajustes 

finos e delicados para permitir a emergência da vida 
complexa e da inteligência.

O Problema do Mal era um problema matemá-
tico-computacional difícil, e vez por outra, no café da 

universidade, YWHW caía em reflexões filosóficas com 
um tom algo melancólico: “Se eu não resolver o PdM, 
os habitantes de Terra-44 nunca vão realmente acredi-
tar que eu existo!”. Afinal, um criador suficientemente 

poderoso para criar um planeta deveria resolver antes 
o Problema do Mal, senão ele seria considerado um 

criador sádico. E ele sabia como o criador de Terra-1 
recebera por milênios essa alcunha de criador sádico, 
mesmo depois que o ateísmo ficara fora de moda de-

vido às evidências de outros criadores de planetas na 
galáxia e de criadores de universos no Multiverso.

É claro que nessa busca YWHW não estava so-
zinho. Um grande grupo de criadores de planetas co-

laborava entre si, chamados de terraformistas, fossem OS
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de origem cosmólogos, astrofísicos, astrobiólogos, especialistas 
em computação quântica ou qualquer disciplina que pudesse ser 

relacionada com a criação e otimização de planetas. Os terrafor-
mistas reuniam-se em congressos interestelares e publicavam em 

boas neurorevistas científicas, com alta velocidade de download 
cerebral. Os experimentos eram muito caros. Grandes consór-
cios interplanetários eram necessários para financiar a pesquisa 

(o projeto mais avançado, o EDE-N — Engineering and Develo-

pment of Earth-N, era liderado por YWHW). O número N atual 

era 44, e em todos os 43 planetas terraformados conhecidos, 
cópias melhoradas da Terra-1 original, o PdM não havia sido so-
lucionado.

O prospecto de resolver o problema não era bom e o argu-
mento central disso era conhecido como Paradoxo de Fermi do 
Mal. Basicamente, o Paradoxo dizia que, dado o grande número 
de planetas habitados por outras espécies na galáxia, e dado que 

em nenhum deles o PdM fora resolvido, não havia porque espe-
rar que o problema fosse solúvel. O paradoxo ocorria porque, 
em uma Galáxia com muitos recursos e idade de dez bilhões de 
anos, por definição qualquer problemas tecnológico deveria ter 
sido resolvido por alguma civilização anterior à terrena. Mas a 

assim chamada Wikipedia Galáctica, organizada por todas as ci-
vilizações conhecidas, não apresentava nenhuma solução para o 
PdM, apenas a história de algumas tentativas mal-sucedidas.

Naquele dia, no café da universidade, Lúcifer, seu amigo 

físico e vice-diretor do projeto EDE-N, o abordou carregando um 
cappuccino: 

— YW, vamos agendar uma reunião do comitê gestor para 
a semana que vem?
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— Não temos muitas novidades, mas acho que precisa-
mos, não?

— O projeto passará por avaliação pela FAPEXP (Fundação 
de Apoio à Pesquisa de Exoplanetas) no final do ano, e estamos 
de mãos vazias. 

— Não precisa me lembrar, Luc. Poderemos perder ver-
bas…

— Talvez tenhamos sido muito ambiciosos, disse Lúcifer. 
— Não deveríamos ter colocado a solução do PdM no nosso pro-
jeto inicial.

— Na verdade, não colocamos, mas apenas prometemos 
que iríamos estudá-lo a fundo. Mas se criou uma grande expec-
tativa, especialmente no público leigo que nos financia. Eles não 

querem mais uma Terra, já temos quarenta e três. Eles querem 
uma Terra perfeita, sem dor ou sofrimento, sem doenças, sem 
mortes, inclusive para todos os animais. OK, progressivamente 
ao longo da sequência de Terras criadas eliminamos as guerras, 
as doenças, a mortalidade natural (mas não as mortes aciden-

tais). Eliminamos até o sofrimento e morte de animais superio-
res. Mas os amantes dos animais proclamam que os roedores 

também sofrem, logo o sofrimento não foi eliminado — YWHW 
desabafava.

— Eu acho que o público está muito exigente — observou 
Luc. — E se o progresso fosse incremental, tipo evitar que vespas 
injetem ovos em besouros onde as larvas os comem vivos por 
dentro?

— Não vão nos fornecer quintilhões de créditos apenas 
para evitar o sofrimento de besouros…



��

— Não sei… — brincou Lúcifer. Lembra daquela frase de 
que Deus deve gostar de besouros, afinal criou quatrocentas mil 
espécies deles?

YWHW olhou para o seu café, já frio, sentindo uma de-
pressão aflorando. Não estava muito para brincadeiras. Mas en-
tão, por pura coincidência, viu um besouro ferido debaixo da 
mesa, virado de costas, lutando pela vida. Nesse momento sentiu 

grande empatia, sentiu que os besouros não eram simples autô-
matos biológicos, mas seres vivos que sofrem e amam viver. A 
partir desse dia começou a pensar em besouros que sofrem. Este 
foi o início da solução do Problema do Mal.

Não exatamente besouros. YWHW começou a tentar quan-

tificar neuromatematicamente (e tentar calcular usando IAs hi-
percomputacionais) o nível de sofrimento e felicidade de todos 
os vertebrados de uma biosfera típica. A partir daí, colocou uma 
equipe do EDE-N para fazer o mesmo cálculo em relação a todos 
os invertebrados — o atual estágio de Terra-43 conseguia apenas 

garantir a felicidade dos animais superiores, o que já era consi-
derado um tipo de especismo irracional e preconceituoso pela 

sociedade atual. Finalmente, convocou uma equipe bem maior 
de neurofísicos e biólogos para estimar o nível de sofrimento/fe-
licidade (NSF) dos eucariotos e do resto da árvore filogénetica 

(fungos, bactérias e archeas). O NSF de exorganismos descober-
tos nos exoplanetas conhecidos era muito parecido, pois as ca-

deias tróficas são, em termos estruturais, similares. O resultado 
final desse cálculo, depois de um ano de pesquisa, mudou to-
talmente sua visão sobre o PdM. E este foi o fim de sua amizade 

com Lúcifer.
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Não apenas Lúcifer, mas também da amizade com sua an-
tiga companheira Asheráh (que, segundo soubera recentemen-
te, estava de caso com Luc). YWHW aceitava isso bem, pois em 
um mundo de seres potencialmente imortais, em que as vidas 
se contavam por milênios, os amores iam e vinham e as pessoas 

de modo algum podiam ser ciumentas. YHWH já tinha alguns 
milênios de vida, e Asheráh fora sua esposa por um milênio. Tal-
vez a maior especialista dos mundos conhecidos em Engenharia 
Genética e Exobiologia, Asheráh rapidamente subira no projeto 
EDE-N como coordenadora-chefe da Árvore do Conhecimento, 

ou seja, da rede de institutos ligados ao projeto.

Embora a maior parte das mulheres dessa época fossem 

inteligentes e lindas, cada qual a seu modo, Asheráh era tida 
como excepcional não só em sua genialidade científica como em 
sua beleza que por vezes se tornava perturbadora. Uma das últi-
mas conversas amigáveis que tiveram foi na cantina do Projeto, 
na estação espacial em órbita de Terra-44, quando YWHW tentou 
resumir seu novo ponto de vista:

— Os resultados computacionais são conclusivos. Quanto 

mais termos de NSF incluímos em nossa função custo, mais a 
direção fica clara. Preservar a saúde, felicidade e imortalidade 

dos seres humanos e outros animais superiores diminui o nível 

de reprodução (o equivalente à nível de felicidade) dos parasitas 
e bactérias patogênicas, que são muitas. Se queremos otimizar 

a felicidade universal, de forma utilitarista, Terra-44 não pode 
ser um paraíso para animais superiores. Infelizmente, a morte 

humana precisa retornar.

— Você está querendo dizer que as pessoas precisam mor-

rer para que as bactérias as comam felizes? — ironizou de forma 
espantada Luc.
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— E que as mulheres irão envelhecer e morrer feias e en-
rugadas — disse Asheráh, tocando horrorizada seu próprio ros-
to.

— Pessoal — tentou argumentar YHWH. — Pensem bem, 
olhem com cuidado nossa Terra-43 e as Terras mais recentes. 
Estamos paralisados, cultural e evolucionariamente. Quase não 
existem mais crianças. Onde estão nossos jovens estudantes, 

uma geração com novas ideias e criatividade? Sem morte entre os 
animais superiores, não existe pressão evolucionária e evolução 
natural, apenas a seleção artificial que fazemos não para inovar, 
mas para preservar o que já temos. Nós já não somos humanos, 
nós nos tornamos anjos imortais. Anjos não evoluem.

— Que se dane Darwin! — exclamou Lúcifer. —Ninguém 

aceitará renunciar à imortalidade em prol do bem-estar dos be-
souros e muito menos das bactérias. Asheráh concordou, com 
seus olhos esmeralda brilhando.

— Calma. Nada mudará em nosso paraíso, Terra-43. Ape-
nas a nova Terra-44 realmente irá otimizar, ou pelo menos me-

lhorar, a função custo de NSF da biosfera inteira. Será uma Terra 
mais justa, o sofrimento mais equidistribuído entre todas as for-

mas vivas.

— Com doença e morte para os seres humanos… — ob-

servou Asheráh. 

— Eu não vou permitir isso! — gritou Lúcifer, batendo a 

mão na mesa.

— Sinto muito, Luc e Ash, mas isso não está mais em suas 
mãos.
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O assunto não estava nas mãos de Lúcifer e Asheráh e, na 
verdade, agora nem nas mãos do próprio YWHW, porque o EDE-
N era um projeto científico, com tomada de decisões objetivas. 
Se a conclusão da pesquisa sobre o PdM apontava matematica-
mente que o mínimo de sofrimento nas biosferas não coincidia 

com o mínimo de sofrimento para animais superiores, bem… a 
conclusão era inevitável. Afinal, o que fora prometido era uma 
nova Terra que resolvia o Problema do Mal, ou pelo menos o 
minimizava. Ou seja, todos os cálculos indicavam que um mun-
do com sofrimento e morte humanos era um mundo em algum 

sentido leibnitziano ótimo.

Alguns termos da função de NSF não eram óbvios, mas um 

pouco de estudo mostrava as conexões. Por exemplo, a atividade 
sísmica como terremotos e vulcões era ainda um dos fatores em 
Terra-43 que podia produzir mortes, pelo menos de animais. Mas 
esta atividade era fruto do deslocamento das placas tectônicas e 
já se sabia de algum tempo que tais placas eram essenciais para a 
emergência da vida, para a reciclagem de materiais na atmosfera 

e oceanos, e mesmo para a sobrevivência de toda uma biosfera 
anaeróbica. Da mesma forma, vez por outra um raio podia matar 
uma pessoa ou incendiar florestas. Mas os raios eram um proces-

so importante para a fixação de nitrogênio, formando nitratos a 
serem usados pelas plantas. O número de outros fenômenos que 

causavam sofrimento e, ao mesmo tempo, favoreciam a vida era 
enorme, na verdade não totalmente determinado. Vida e Morte, 
não dava para ter uma coisa sem a outra.

Terra-43 era um paraíso artificial (as Terras anteriores eram 

menos, mas ainda artificiais). A tão temida Vingança da Natureza, 
que viria da intervenção tecnológica na Biosfera, não ocorreu 

(ou melhor, foi evitada usando-se o conhecimento das Terras an-
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teriores). Mas agora ficava claro, pelo menos para YWHW e um 
crescente número de cientistas do Projeto (suas hordas celestes 
como começou a ironizar Luc), que a vingança de fato ocorrera: 
a evolução biológica estagnara (antes impulsionadas por vírus, 
parasitas e pragas) e a evolução cultural também, pois sem mor-

tes não havia juventude, e os corpos tão jovens atuais eram, na 
verdade, habitados por velhos com milhares de anos de memó-
rias e aprendizagem. Tais velhos em corpos jovens se tornaram 
extremamente conservadores, nunca assumindo riscos, pois não 
queriam perder sua vida longeva. 

Assim, o projeto EDE-N se encaminhou para a finalização 
de Terra-44 com humanos mortais. Mas, por motivos técnicos, a 

otimização da função de NSF permaneceu apenas até o nível dos 
besouros.

A menos que... — Luc e Asheráh conversavam na cama 
quando a ideia surgiu — a não ser que eles sabotassem o projeto 
todo. Afinal, criar Terra-44 com morte e sofrimento equivalia a 

regredir para a Terra-1, onde a evolução da humanidade come-
çara.

— YW pensa que o fato de que nosso paraíso em Terra-
43 ser preservado não produz nenhuma consequência. Mas isso 

não é verdade. Não é apenas o fato de que todas aquelas pessoas 
vão sofrer. Tudo vai regredir! Se um dia eles quiserem construir 
uma Terra-45, terão que começar do zero! — comentou Ash.

— Eu me revolto mais com a ideia de que meu sofrimento 
equivale a de um besouro — disse Luc rangendo os dentes. — E 

o pior: fui eu quem deu a ele essa ideia!

— Calma, querido! Não foi bem isso o que YW disse, mas, 
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sim, numa analogia simples, que o sofrimento de um ser huma-
no equivale ao de n besouros, onde o número n pode ser com-
putado de forma utilitarista.

— Não importa que seja verdade. Não aceito isso…

— Meu bem, ele ainda não nos tirou de nossas posições 
de comando. Temos acessos, recursos, e pessoas que podemos 

convencer a nos ajudar. Além disso, eu convivi com YW por mais 
de um milênio. Conheço como ele pensa, conheço seus pontos 

fracos.

— Hum… o ponto mais vulnerável do Projeto é a cúpula 
do Jardim. Acho que um pequeno artefato de antimatéria daria 
conta do recado.

— E com essa falha monstruosa, ele seria destituído e você 
assumiria! — concluiu Ash. — Ou pelo menos poderíamos ma-
nobrar para que assim fosse.

Aquela conversa os deixou entusiasmados. Asheráh mon-
tou em cima de Lúcifer, e ele mais uma vez ficou espantado com 

sua beleza: ela parecia uma verdadeira deusa. Fizeram amor apai-
xonadamente. E esse foi o início de sua Queda.

Isso porque eles não notaram um pequeno besouro que 
os observava. Ou melhor, um besouro-drone robótico, que gra-
vou a cena e as conversas. Fora uma precaução de YWHW depois 
da conversa exaltada com Luc, e dera certo. Ele agora tinha pro-
vas suficientes para afastar os dois das posições de comando no 
EDE-N. Mas esperou que eles contactassem e convencessem seus 
aliados a participar da sabotagem, de modo que YWHW teve uma 
noção concreta do tamanho da conspiração, que acabou envol-

vendo dezenas de pessoas.
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A denúncia e o processo judicial no Conselho correram 
rapidamente, pois a ideia de planejar um atentado à cúpula do 
Jardim foi considerada um ato terrorista. O terrorismo, com po-
tenciais vítimas que valorizavam sua quase eterna vida, era tido 
como merecedor da maior punição naquele mundo: desterro 

para um exoplaneta fora da série Terra-1 até Terra-43. Mas isso 
não levou Luc e Ash a desistirem de seus planos. 

Terraformar um planeta com uma biosfera já desenvolvida 
é praticamente impossível. Afinal, você teria que suprimir todas 
as formas de vida, incluindo bactérias, archeas e outros organis-

mos unicelulares, que são muito resilientes. E se você quer criar 
uma cópia (melhorada) da Terra, a biosfera tem que ser uma 

cópia (melhorada) da biosfera terrestre. Para isso, você precisa 
de um planeta habitável, tipo Terra na maior parte de seus pa-
râmetros planetários e estelares, mas ainda assim deserto. Por 

exemplo, todas as Terras tinham um grande satélite (Lua-1 até 

Lua-43) necessário para estabilizar o eixo de rotação do planeta, 
e um planeta gigante gasoso tipo Júpiter no sistema, para prote-

ção contra o bombardeio de cometas. Tais planetas eram raros 
na galáxia.

Terra-43 já havia encontrado sua Terra-44 gêmea, porém 
deserta. O trabalho de terraformação havia sido iniciado, coloni-

zando-se o planeta com os organismos desejados. A primeira fase 
já havia sido feita há bastante tempo, com bactérias aeróbicas e 

outros organismos fotossintéticos. O nível de oxigênio atual era 
praticamente igual ao das outras Terras. Agora, novas espécies 
eram trazidas em enormes arcas espaciais, e as redes tróficas e 

suas localizações geográficas eram montados por engenheiros 
de ecossistemas. Tudo sob supervisão de YWHW.
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Obviamente, como o processo de terraformação era rápi-
do em termos geológicos, não havia tempo para uma verdadeira 
evolução ou formação de fósseis no novo planeta, que só ocor-
rera verdadeiramente em Terra-1. De Terra-2 a Terra-43 não ha-
via evolução darwiniana, mas apenas a microevolução permitida 

pelo processo de Terraformação que durava dez mil anos em 
média. 

Quando tudo estava ficando pronto, YWHW se reuniu 

com seus principais assessores, o chefe de segurança Miguel, a 

engenheira-chefe Gabriela e a bióloga-chefe Rafaela, apelidados 

de arcanjos pelo resto da equipe. Começou um discurso cheio 

de satisfação permeado por um tom de tristeza:

— Como vocês sabem, já providenciamos inúmeros po-

voamentos humanos, com um nível de tecnologia da Idade do 

Bronze. Eles estão sob nosso controle, pois possuem mentes bi-

camerais e escutam nossos comandos como se fossem de deu-

ses. Assim, por enquanto, podemos evitar conflitos e guerras. 

Eles também não têm os genes de imortalidade. De certa forma, 

são mais autômatos do que seres humanos plenos. 

— Amanhã vamos inaugurar a cúpula do Jardim — obser-

vou Gabriela. — E começar o processo que irá catalisar a unica-

meralidade. 

— Mas é claro que, devemos lembrar, humanos unicame-

rais podem não aceitar os objetivos do Projeto EDE-N e se revol-

tar — disse Rafaela.

— Pelo que me lembro, esse problema ocorreu em Terra-

30, mas negociações posteriores resolveram a questão. No en-

tanto, há um complicador — enfatizou Miguel. — Lúcifer, Ashe-

ráh e seus colaboradores fugiram para o planeta e sumiram de 



�0

vista. Escaparam de todos os nossos meios de monitoramento, 

nanodrones, microssatélites etc. Isso é muito perturbador.

— Parece que eles ainda têm colaboradores infiltrados no 

sistema de segurança... Que você deverá descobrir, Miguel! Mas 
não está claro que tipo de perturbação eles podem realizar em 
Terra-44. Em todo caso… senhoras e senhores, o prazo final che-
gou, a sorte está lançada. Não podemos recuar agora — concluiu 
YWHW, com um suspiro contido.

O Jardim e sua enorme cúpula eram a base do Projeto 
EDE-N em Terra-44. Ali, as arcas espaciais desembarcavam as no-
vas espécies que, após análises biológicas, eram encaminhadas 
para as regiões geográficas de destino. YWHW passeava pelo jar-
dim observando a intensa atividade do processo e a beleza dos 

espécimes recém-chegados. Miguel estava ao seu lado:

— Reforçamos a segurança, mas não temos nenhum sinal 
da presença dos terroristas. É como se tivessem desaparecido 

no ar!

YWHW estremeceu ao pensar que sua querida Asheráh 

agora era chamada de terrorista: 

— Eles têm seu ponto de vista, Miguel. Estão lutando por 
ele.

— Senhor! Eles planejaram colocar uma bomba de anti-
matéria neste lugar!

— E agora estão desterrados neste planeta selvagem… 
meu melhor amigo e minha ex-mulher.

Miguel ficou calado, pensando em como era possível que 
YWHW não sentisse raiva ou ciúmes dos amantes terroristas.
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Os aposentos de YWHW eram amplos e confortáveis, e 
grandes janelas davam vista para o Jardim. O crepúsculo em tons 
laranja iluminava pouco a sala principal onde ele examinava os 
últimos relatórios sobre os povoamentos humanos no continen-
te. De repente, os cabelos de sua nuca se eriçaram em alerta: 
havia alguém mais na sala, escondido na penumbra.

— Como é que você… entrou aqui?

— Ah… meu querido, você me subestima.

YWHW estendeu a mão para o botão de alarme em seu 
comunicador.

— Não, por favor, não... suplicou Asheráh. — Eu preciso 
falar com você. É importante! — seus olhos esmeralda estavam 
cheios de lágrimas.

— Então fale — disse friamente YWHW, ainda tentando 
entender como ela havia violado a segurança do complexo.

— Estou arrependida. Quero voltar para Terra-44. Preciso 
que você interceda por mim no Conselho. Posso fazer uma dela-
ção, dar informações sobre Luc e os outros.

— O que a levou mudar de ideia?

— Luc mudou muito, está louco! Dada as condições do 
planeta, ele agora defende uma boa vida apenas para a elite dos 
humanos, não para todos. Diz que igualdade não é possível.

— E ainda não se importa com o resto da biosfera, supo-
nho.

— Ele está organizando as sociedades humanas em forma 
piramidal. Reis, nobres, exército, comerciantes. No final da esca-
la, servos e escravos.
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— Os meus relatórios mostram isso — afirmou YWHW. Di-
zem, inclusive, que o maior concentrador de riqueza é o Templo 
da Deusa… que a Deusa sacraliza o poder dos reis realizando 
casamentos hierogâmicos.

— Ele está me usando, por favor, acredite! Eu quero me 
afastar de tudo isso.

YWHW não sabia o que dizer. Seu julgamento estava nu-
blado porque queria muito acreditar. Ali estava a única mulher 

que realmente havia amado implorando por uma chance de re-
começar. E se ela se dispunha a dar informações, a revolta de Luc 
poderia ter um fim…

Então Ash se antecipou de maneira inesperada. Na frente 
de YWHW, lentamente foi se despindo, olhando nos seus olhos. 

Emergiu de suas vestimentas caídas no solo como uma Vênus 
grega. Na verdade, ela era Asheráh-Ishtar-Vênus.

A partir desse dia, YWHW nunca mais se recuperou. Seu 
cérebro danificado só produzia alucinações onde Asheráh se 
transformava em serpentes, árvores, caduceus. E por toda vol-
ta besouros, quatrocentas mil espécies de besouros. As drogas 
introduzidas em sua pele, similares aos potentes alucinógenos 
presentes em rãs venenosas, não podiam ser extraídos de seu 
corpo mesmo com toda a tecnologia conhecida. Foi transferido 
para um hospital especial em Terra-44, sendo colocado em sono 
criogênico.

Os Arcanjos se reuniram:

— Perdemos nosso líder e o projeto corre perigo — ini-
ciou Miguel. — O transporte das espécies terminou. Mas os po-
voamentos humanos agora estão dominados por Lúcifer. 
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— E o casal unicameral? — perguntou Gabriela. 

— Aparentemente Asheráh os contaminou com enzimas 

reparadoras de DNA, o que vai ampliar sua duração de vida — re-
portou Rafaela.

— Vida eterna? 

— Não diria isso. Eu examinei essas enzimas. Ash é genial, 
mas sua tecnologia é limitada. Acho que o período de vida deles 
vai durar cerca de mil anos, e decair nas próximas gerações. Nes-

se período, irão catalisar a unicameralidade de quem entrar em 
contato com eles.

— E como isso afeta o plano? — inquiriu a engenheira 
Gabriela.

— Temo que não haja mais plano, apenas monitoramento 
— refletiu Miguel. — Vamos monitorar e ver se os humanos se 

livram da influência de Lúcifer.

— Sozinhos?

— Não necessariamente. Vamos introduzir em alguns po-
vos as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade… — comen-
tou Miguel.

— De forma secular? — perguntou Rafaela, com dúvidas.

— Por enquanto não, neste estágio não é possível. Mais 

tarde, sim, tais valores vão se secularizar.

Rafaela comentou pensativa:

— Eu era amiga de Asheráh. Acredito que, no futuro, mes-
mo que distante, ela vai se aliar a nós. Afinal, as mulheres estão 
sendo oprimidas nessas sociedades que Lúcifer criou. 

— Espero estar aqui para ver isso e Lúcifer ser derrotado 
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— disse Miguel.

— Nós também — sorriram Gabriela e Rafaela.



��

sonhos, vazio e ilusão

Estou perdido. E não sei ao certo se quero me 
achar. Gosto de pensar que nunca encontrarei minhas 

próprias certezas novamente. Tenho medo de certezas, 
porque certezas são firmes demais, fortes demais, du-

ras demais e é com coisas firmes, fortes e duras que se 
atacam pessoas e se faz guerra. A guerra é sempre sóli-
da, nunca há dúvidas. Não se pode ter dúvidas quando 

se mandam homens para a morte, ou ao menos se deve 
omiti-las. A solidez é que machuca, que faz sangrar.

Eu sempre fui sólido. Posso afirmar que amo o 
líquido, mas aquele que escreve não é aquele que pra-
tica. Minha vida e minhas palavras são dois universos 
que não dialogam, apenas ouviram falar um do outro. 
O homem — e não apenas eu —, é a soma de universos 

opostos, por isso amo o homem, porque nos negamos 
constantemente e queremos nos re-afirmar logo em se-

guida. Eu não quero ficar me re-afirmando, nem mes-
mo tentando me reconstruir sem ter construído algo 
parecido com aquilo que sou.

Eu minto... sei o que sou, ou ao menos finjo sa-
ber cá na realidade, mas no universo das palavras pos-

so ser esta maneira de existir sem forma e sem limites. 
Eu queria trocar: escrever como um homem que sabe 
o que faz e viver como um vagabundo. Vagabundo bom 
não sabe porque é vagabundo, pensa sobre sua própria 
essência de nada e de incompletude. Vagabundo bom PE
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escolheu ser vagabundo, já eu escolhi ser um homem de certe-
zas, apesar de ser apaixonado por minhas dúvidas.

Epoché (ou Epokhé). Esta singular palavra grega revela o 

que quero. Segundo a fenomenologia de Husserl, Epoché é ver 

a coisa em si, abster todo o juízo na hora de julgar a realidade. É 

isso que quero e almejo: tocar o real na única forma que o real 

deveria ser tocado. Jamais acontecerá. Jamais acontecerá por-

que eu sou pequeno demais pra querer me passar por grande. 

É como um filho que liga na escola tentando se passar pelo pai. 

O pouco conhecimento, a voz aguda, o pensamento ingênuo 

são claros para qualquer um que ouça as delicadas palavras da 

criança. 

É difícil para o homem perceber que é só mais um. É di-

fícil tomar ciência que a única glória do seu túmulo é o silêncio 

da terra, e que a única lembrança cravada no barro da memória 

de teus parentes irá ser substituída por putas e vadios que tra-

rão mais sorrisos do que você. Logo o homem, o deus que os 

céus deixaram na terra, a estrela que assaltou o brilho do sol, o 

imperador de um só súdito, a árvore de eternos frutos, aquele 

que venceu os sete palmos da terra, o único capaz de conhecer 

os mistérios além da vida! O homem! A massa feita de alma, os 

átomos santificados, os elétrons eleitos para pensar! O homem! 

Aquele que vem antes da emoção e depois da razão, a quími-

ca que se questionou, a biologia que se entendeu! O homem! 

O homem... logo o homem descobriu que era morto, como é 

morto um orangotango. Eu odeio ser como um orangotango, 

mas aceito que ser deus é só a maneira que achei pra lidar com 

a inveja que tenho de meus próprios ideais. Eu quero ganância 

de ser rico, mas então crio a humildade de querer a riqueza dos 

céus. Quero a luxúria das putas, mas digo que devido a minha 
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santidade há cem virgens me esperando. Quero a glória de ser 
deus, mas me assumo como seu filho. Quero a honra de ser o 
sol, então quando morro, me torno uma estrela.

Não há céus, não há transfiguração em estrela, não há 
glória, putas ou riquezas. Há apenas o mundo e suas desgraças. 
Todo mundo tem que ganhar uma vez pra ser feliz e, já que só 
perdemos nesta vida, resolvemos criar outra. Derrotados são os 

que mais querem outra chance para provar a própria glória e o 
próprio valor.

Prefiro a derrota. A derrota é um Leviatã que puxa os ho-
mens pelas pernas, leva-o ao fundo do mais profundo oceano, 

onde a água e a lava tornam-se um só, esbofeteia sua cara, cospe 
fogo em sua boca e grita: “eis tudo que te compõe: sonho, vazio 

e ilusão”.
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centro

Hoje, eu, meus futuros e meu passado fomos nadar. Tí-
nhamos um destino, mas um mar de possibilidades se 
movimentava sobre o caminho. Respiramos fundo. De 

tempos em tempos vinha uma onda em nossa direção. 
Enquanto seguíamos nosso caminho, outros pareciam 
não entender que estávamos todos na mesma dança, e 
que o menor contato poderia pintar a cidade de outra 
cor. Talvez não quisessem, desviavam.

A cada onda que se aproximava, podíamos ver e ouvir 
com mais clareza do que eram feitas. Eram compos-
tas de estrelas. Reinavam cada uma em seu universo 

particular, apresentavam uma luz, um resquício do que 
foram. Estrelas, tão visíveis e distantes.

Todas são uma combinação infinita de passados, pre-
sentes e futuros.

Assim como eu, no centro da cidade.
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um conto das estações

Pedro explorava os arredores da casa, entretido 
nas observações de um caminho de formigas. “Como 
era estranho que elas seguissem em fila, quem será que 

havia mandado que elas caminhassem assim?” Ele pen-
sava, sentado no chão úmido, repleto de folhas que 
caíram durante a última chuva. As folhas se acumula-
vam no solo umas sobre as outras, formando camadas 
intercaladas em tons de marrom, dourado e verde.

— Jantar, agora! — assim sua mãe chamava.

Pedro se levantou. Tinha uma vaga ideia de que 

sua mãe ficaria muito brava se descobrisse que ele su-
jou mais um par de calças novas, então sacudiu a terra 
da melhor maneira possível e correu para casa.

O jantar estava ótimo, como sempre, mas sua 
mãe ainda relutava em se adaptar à nova cozinha e à 

vida no campo, reclamando o tempo todo do novo pa-
drão de vida. Tudo sempre foi motivo para reclama-

ções e brigas entre seus pais e, após se mudarem, isso 
se tornou ainda mais frequente. A família de Pedro ha-
via acabado de se mudar para uma singela casa em uma 

cidade do interior, que seu pai herdara de uma parente 
distante. Devido a problemas financeiros, seu pai deci-

diu estabelecer uma nova vida no campo, o que causou 
uma grande alegria em Pedro, mas uma profunda frus-
tração na mãe do menino. Porém, graças a isso, ele fi-
nalmente poderia ter aventuras ao desbravar florestas e 
rios, assim como os heróis de suas histórias favoritas. SA
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Após o almoço, como era seu hábito, saía para brincar no-

vamente. Seu passatempo favorito era explorar os arredores e se 

sentar, sozinho, observando algum detalhe na natureza. Nunca 

tivera muitos amigos e nem se incomodava com isso, apesar de, 

às vezes, desejar ter alguém para conversar. Ainda não conhe-

cia sua nova escola e não havia outras crianças na vizinhança. E, 

sempre que saía, sua mãe o advertia para tomar cuidado.

— Tente não se sujar dessa vez, já tenho tarefas demais 

nessa casa e não quero mais roupas para lavar. Estas árvores no 

quintal só fazem sujeira, a maioria não serve nem para dar frutas. 

Ah, e fique longe daquele córrego no fundo do quintal, da última 

vez você voltou todo enlameado.

Na tarde seguinte saiu novamente para explorar os arredo-

res da casa e, aproveitando que sua mãe estava recebendo visitas, 

se esgueirou por um vão na cerca de madeira. Sempre que podia 

colocava em prática seu mais novo passatempo: escapar para o 

mundo selvagem, deixando as muralhas que o prendiam. Não 

podia fazer isso sempre, mas se aproveitava de cada oportunida-

de, com cuidado para não estragar as roupas e a mãe desconfiar 

de algo, pois já não bastava a última vez, que escorregou e caiu 

no leito do riacho. Por sorte, ela não havia reparado em sua au-

sência. 

E assim, ele seguia quase todas tardes, passando por um 

vão na cerca e caminhando pelo campo, sempre próximo ao ria-

cho.

A paisagem era muito bonita, havia poucas árvores, mas 

suficientes para fazer sombra, e algumas flores começavam a 

desabrochar. Apesar de já estarem na primavera, as flores ainda 

eram raras e o clima era frio. Para vencer o frio e a desconfiança, 
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Pedro dizia para a mãe que ia brincar no quintal e que precisava 
se proteger do vento, então se agasalhava, colocava alguns bis-
coitos no bolso do casaco e saía para explorar, seguindo o curso 
do riacho e tomando cuidado para voltar para casa antes que sua 
mãe notasse.

Foi assim que, em uma tarde particularmente fria, encon-
trou uma menina sentada em uma pedra, próxima ao riacho. Era 

bonita, mas tinha um ar taciturno. Ela olhava seriamente para 
uma flor murcha nas mãos e mal notou quando o menino se 
aproximou. Aos poucos, ele conseguiu conversar com ela e des-
cobriu que ela havia brigado com a família e se recusava a voltar 
para casa.

— Vamos, eu te ajudo! Você precisava voltar para casa, pre-

cisa voltar para sua família. — insistia ele.

— Lá não é minha casa, é apenas um lugar onde nos reu-
nimos às vezes. 

Ela aparentava ter a mesma idade que ele, era pequena e 

delicada, mas seu olhar parecia ser de alguém muito mais velho. 
Os dois conversaram por um longo tempo, até que, de repente, 
ela finalmente sorriu. Era um sorriso que iluminava e aquecia o 

coração.

— Tudo bem, você me convenceu, vou voltar agora, mas 

só se você for comigo. E não me olhe assim, prometo que não 
levará nenhuma bronca depois. Serei eternamente grata à sua 

ajuda e, como retribuição, quero que conheça a minha família. 

Diante daquele sorriso radiante e olhos profundos, o me-
nino cedeu e concordou em acompanhá-la, desde que não de-

morassem muito. Além disso, estava curioso sobre essa estranha 
e bonita menina.
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Os dois seguiram por um caminho curto até uma pequena 

clareira em um bosque perto de onde estavam, que Pedro nunca 

havia notado existir, mesmo que sempre passeasse pelos arredo-

res. Dentro da clareira ardia uma fogueira e três figuras sentadas, 

quietas, contemplavam o fogo.

— Você finalmente retornou, mas volta trazendo uma 

criança! — disse a mais alta das figuras, com uma voz grave.

— Sim, voltei. E, por favor, agradeça a ele.

A menina agora apontava para Pedro, enquanto andava de 

um lado para o outro, parecendo agitada.

— Graças a ele, eu pude ver o mundo novamente pelos 

olhos de uma criança. Ele me mostrou que, apesar de todos os 

desvios e atrocidades cometidos pelos humanos, sempre haverá 

esperança. E, admito, eu estava quase desistindo de continuar a 

cumprir meu papel até te encontrar e você não faz ideia do bem 

que me fez, mesmo que não tenha me falado nada além de con-

tar sobre formigas e besouros – disse a menina, virando-se para 

Pedro com um sorriso maroto.

— A propósito, não te disse meu nome. Sou Primavera.

Mas seu sorriso radiante foi substituído por uma expres-

são de irritação, quando a figura alta falou novamente.

— Você nunca deveria ter trazido essa criança até nós. Eu 

compreendo e admiro seu ato, que nos beneficiou a todos, mas 

por mais que sejamos gratos, é impossível para um humano co-

nhecer a alma do mundo. E, mesmo que conseguisse, isso só 

traria tristeza, pois os que chegaram um pouco mais próximos de 

compreender e tentaram transmitir esses ensinamentos foram 

tratados com desprezo por seus semelhantes.
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Pela primeira vez, a figura alta se virou para encarar Pedro 
e, ao vê-lo de perto, o menino percebeu que sua aparência era 
muito mais jovem do que esperava, mas seu olhar e sua voz o en-
velheciam. O rapaz parecia ser jovem e velho ao mesmo tempo, 
como alguém que estivera caminhando sobre a Terra há muitas 

eras, mas que não havia sido afetado pelo tempo, como se fosse 
uma parte do tempo.

Pedro era incapaz de responder qualquer coisa, não sentia 
medo, mas notava um sentimento acolhedor e distante ao mes-
mo tempo. Olhou para as outras duas pessoas sentadas próximas 
ao fogo, que observavam silenciosamente a cena. Uma moça de 
cabelo cor de cobre e um rapaz de pele morena, e sentiu que não 

seria boa ideia tentar se aproximar deles.

A figura alta foi até os dois amigos sentados e retornou 
pouco tempo depois, enquanto Primavera alternava seu olhar 
irritado de um para o outro.

— Vocês, humanos, são seres estranhos. Desde que surgi-
ram preferem sobrepujar os outros seres vivos, ao invés de con-

viver em harmonia, e os poucos que conseguem perceber a alma 
do mundo, mesmo que inconscientemente, precisam escolher 

entre manter sua individualidade e ser menosprezado ou se fin-
gir a ignorância e viver como mais um entre tantos iguais. Estou 
aqui há mais tempo do que você possa imaginar e tenho assistido 

à humanidade cometer os mesmos erros repetidamente, erros 
que afetam aos seus semelhantes e a todas as outras criaturas, in-

terferindo no delicado equilíbrio da vida. Mas não posso culpá-lo 
por isso. Apesar de sua presença aqui ser indesejada, você é um 
dos raros humanos capazes de sentir o princípio da vida, mes-

mo que nunca compreenda, e sou grato por relembrar a minha 
irmã de sua importância nesse ciclo. Ela é considerada por vocês 
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a criadora, mas sem mim nada existiria, sem o Inverno, sem a 
Morte, não existiria o ciclo, pois é preciso destruir o antigo para 
recriar o novo. E assim tem sido com tudo e, um dia, também 
será com você e com a humanidade. Se você tiver sorte, manterá 
sua essência e conhecerá pessoas que o compreendam, e, quan-

do sua hora chegar, estará em paz consigo mesmo. Porém, em 
agradecimento ao que fez hoje, posso te oferecer um presente: 
a promessa de um inverno final e tranquilo quando seu tempo 

tiver acabado.

Primavera, sorrindo de um jeito encabulado, foi até Pedro 

e pegou sua mão.

— Desculpe por te dar todo esse trabalho, mas você me 

ajudou muito mais do que um dia será capaz de compreender. 

Eu sei que foi arriscado trazê-lo até aqui, mas você é uma das pes-

soas raras e eu não gostaria que isso um dia se perdesse. Obri-

gada! Muito obrigada mesmo. Agora é minha vez de ajudá-lo a 

voltar para casa, sem broncas, como prometido. E também pro-

meto que, pelo menos pelas próximas primaveras, sua casa será 

um lar novamente. Então um dia, quando já tiver se esquecido 

de nós e tudo isso não passar de um sonho, nos encontraremos 

novamente, meu amigo.

Algum tempo depois Pedro acordou, estava em sua cama, 

com sua mãe ao lado.

— Que bom que acordou! Estava tão preocupada, achei 

que fosse desmaiar quando seu pai chegou à noite em casa, car-

regando você inconsciente nos braços! Disse que te encontrou 

caído do lado de fora, ardendo em febre! O que aprontou dessa 

vez?

Pedro não soube responder. A última coisa que se lembra-
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va era de ter saído para andar na vizinhança. Sua mãe ainda o 

olhava com ar de indagação, mas, mesmo com a ausência de uma 

resposta, o abraçou, chorando.

Os dias se passaram, a saúde de Pedro melhorou e com 

ela também o humor da família toda. Seus pais pareciam felizes 

e sua casa era novamente um lar. Em meio à nova vida escolar 

e seus novos amigos, o menino se manteve bastante ocupado, 

embora às vezes ainda tivesse um sonho estranho, no qual des-

conhecidos falavam com ele sobre coisas que não compreendia 

e prometiam encontrá-lo um dia. No início isso o assustava, mas 

com o tempo se esqueceu completamente.

O tempo passou, Pedro cresceu, casou-se e teve filhos. 

Certo dia, quando o peso dos anos havia caído sobre ele, sen-

tiu vontade de visitar a pequena cidade onde passara parte de 

sua infância. Seu filho sugeriu ir com ele, mas Pedro recusou, 

dizendo que gostaria de ir sozinho, pois respirar o ar do campo 

novamente era tudo o que precisava naquele momento.

Ao chegar à cidade, Pedro logo percebeu que muita coisa 

havia mudado, mal reconhecia os lugares e nem mesmo as pes-

soas. Antes de ir embora, decidiu ver sua antiga casa uma última 

vez, embora sem grandes esperanças, pois há muito tempo havia 

sido vendida. A realidade correspondeu às suas expectativas: a 

casa estava completamente diferente. Mas pelo menos o riacho 

ainda existia, correndo lentamente sobre campo sem árvores.

Fazia muito calor e Pedro já começava a se arrepender de 

ter ido caminhar pelo campo. E, enquanto se arrependia e de-

sejava que houvesse uma árvore sob a qual pudesse se abrigar 

do sol, percebeu um pequeno bosque. As árvores pareciam mui-

to antigas, embora ele tivesse certeza que nunca as tivesse visto 
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antes. Mesmo assim, como estava perto, foi até lá. Ao chegar à 

orla foi alegremente recebido por vozes e rostos familiares e, de 

repente, sorriu, pois compreendeu tudo.

— Voltei. Obrigado por me esperarem.

E, em um dia quente de primavera, entrou no bosque — 

pela última vez.
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the girl and the city

Mandaqui a Pinheiros: 30 minutos. Tempo de 
sobra para escutar muitas músicas e cruzar com tantas 
saudades.

Eu me fui há tanto tempo, mas as árvores e as 

ruas com nome de gente que nunca ouvi falar continu-
am no mesmo lugar. A lanchonete favorita do lanche da 
madrugada também, repleta de pessoas que hoje pare-

cem tão mais jovens do que eu. Cruzo com aquele res-
taurante japonês que ia com a amiga maluca que nunca 

mais vi: virou uma loja de motos. Onde era mato, um 
prédio de varandas gourmet.

Apesar de continuar com o mesmo nome, tam-
bém mudei. Hoje ostento um batom vermelho, alguns 
diplomas, um coração partido que tento colar, umas 

tantas cicatrizes a mais.

Tem tanta dor, tem tanta esperança. Reconheço, 
enfim, que temos muito em comum. Sobre estas ruas 
de asfalto recortado, vejo suas marcas neste corpo que 

hoje faço andar.

Suspiro saudosa como quem olha um álbum de 

fotos ou encontra um antigo amante.

Te amo. Te levo pra sempre. Mas ainda não con-
sigo voltar.

SA
R

A
H

 P
A

SS
OS



�0�

sobre ofrac ass o

esse é o nome do cachorro que eu encontrei. ele estava 

deitado no meio-fio, moribundo. sarnas o cobriam com 

a nudez da pele. no seu pescoço, pendia uma coleira 

de couro vermelha, nela havia sido entalhada a inscri-

ção “fracasso”. eu, por falta de criatividade momentâ-

nea, passei a chamá-lo assim. primeiramente passei a 

alimentá-lo, levava ração e água. logo passou a ter dias 

que o animal me seguia até a porta de casa, e não de-

morou muito para que eu o colocasse para dentro. cui-

dei de suas feridas e o fiz se sentir melhor. preenchi seu 

corpo de gordura, então agora já não parece que seus 

ossos rasgariam a pele. fracasso é feliz agora.

há coisas que eu me esqueci de mencionar que são de 

suma importância para compreender quem realmen-

te é esse meu amigo. fracasso não tem rabo, então 

somente balança o quadril quando se sente eufórico. 

fracasso também não enxerga, então vive batendo sua 

cabeça nas paredes e postes. não responde quando eu 

o chamo por conta da surdez. não gosta de roer ossos, 

pois seus dentes são fracos. não tem uma das patas, en-

tão anda saltitando desajeitadamente por aí. imagino 

que seja por todas essas infelicidades que o despacha-

ram para a rua.

é difícil imaginar que um cachorro com tantas defici-

ências passou a ser feliz depois que dividiu sua vida 

comigo. ele se nutriu do que eu pude lhe dar, então 

hoje o vejo forte e vigoroso. passou a não me dar tan- V
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tos prejuízos, pois acostumei-me a compartilhar com o fracasso. 

somos inseparáveis agora, não há nada que eu faça sem que eu 

esteja com o fracasso.

um brinde ao fracasso, meu fiel amigo!
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pela infinitésima vez

A cadeira tortura meu quadril e coluna, o compu-

tador me cega e o tracinho na tela que pisca incessan-

temente me hipnotiza. De tempos para cá não venho 

escrevendo nada, só encaro a minha falta de criativi-

dade e meu ego vazio. Escarro o nada, não completo 

uma oração. Escoro minha cabeça em minha mão até 

enrugar meu rosto, doer o pulso e as articulações dos 

dedos.

O escritório, onde reside as minhas mais recen-

tes obras inacabadas, é também o abrigo do negrume, 

que aos poucos se torna parte de mim, até eu escure-

cer completamente e inexistir. É nesse momento que 

minha cabeça põe-se a trabalhar para escrever um novo 

romance que iria para a gaveta da escrivaninha, onde 

continha algumas dezenas de contos da mesma espécie 

e duas balas de naftalina.

O calor insistia em permanecer dentro do apar-

tamento do sexto andar — eu odiei o fato de ter con-

seguido um apartamento no sexto andar, é tão alto, 

aposto que meu crânio trincaria se eu me deixasse cair, 

seria tantas fissuras que pareceriam fios de cabelo gru-

dados em minha cabeça apagada pela vida esvaída. Eu 

deveria ter ficado com o do segundo andar. O calor 

era o meu companheiro de escritório hoje, ontem ti-

nha sido uma formiga que subiu em meu dedo anelar 

direito, andou até meu cotovelo, circulando-o, até eu 

mover meu braço e levar uma picada. Era o fim da ami- V
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zade com a formiga, esmaguei-a. Era o fim do calor também, pois 

entreabri a porta.

Ora, o que temos ali! Um conjunto de curvas e ruas corpo-

rais, que minha mão já percorreu diversas vezes, ora sutilmente 

ora vorazmente. Ela usa óculos agora, ela os detesta, pois escor-

rega em seu nariz de pêssego quando abaixa sua cabeça. Assim 

como faz agora para ler um conto que não acabei de escrever e 

que nunca acabaria. Insisti anteriormente para que ela não lesse, 

mas sua curiosidade é como um leão devorando um cervo.

Agora é tarde demais, não é mesmo? Estou agrilhoado mais 

uma vez à essa imagem digna de ser pintada na Capela Sistina. 

Ela possui até mesmo um jeito incomum de trocar de página ou 

de mastigar o seu chocolate favorito que trago todas as quintas-

feiras. Apaixono-me pelo simples contrair dos dedos de seus pés 

quando ela passa seus olhos por uma parte empolgante de um 

texto qualquer. Isso sem falar do seu cabelo rebelde que insiste 

em tapar seus olhos grandes e castanhos claro, que me domou e 

me fez criar uma mania de querer ajeitá-lo atrás de suas orelhas. 

Ela sempre me encara depois que faço isso, e eu fico sem graça, 

pois sinto que ela pode me ver do avesso.

— O que vai querer comer na janta, amor? — ela pergun-

tou sem tirar os olhos das páginas.

Eu não respondi. Sei que ela não se levantaria até termi-

nar de ler, me perguntaria novamente e, na terceira vez, viria até 

mim, envolveria seus braços em meu pescoço e espiaria o que 

eu escrevi até então. Mas dessa vez eu não escrevi nada, o que 

ela espiaria? Espiaria o vazio de hoje? E ela me perguntaria se 

estou bem, eu responderia que sim, definitivamente não seria 

uma mentira.
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O lado mórbido de ser um escritor, ou melhor dizendo, 

o lado mórbido de “eu” ser um escritor é que possuo uma am-
biguidade para com os meus pensamentos e sentimentos. Sinto 
intrinsecamente tristeza e felicidade; diversão e tédio; calma e 
desespero; sinto sede de vinho e água. Há algum tempo me dis-
seram que não sou normal, que talvez eu devesse ter um acom-

panhamento psicológico. Mas não, eu não quero fugir dessa 
imparcialidade, não quero escolher apenas um. Sou ambicioso, 
quero tudo, sou humilde, não preciso de muito. Ela parece me 
entender mais do que eu, já me leu tantas vezes, pergunto-me 
como ainda não se cansou de mim e das minhas tentativas de 

escrever um texto que mudaria o mundo, pergunto-me como 
não abriu a porta do meu apartamento — que ainda faltam deze-
nas de prestações para ser completamente meu — e foi embora, 
beber uma garrafa de vinho barato que ela tanto gosta porque 
é exageradamente doce, mas antes disso ela diria que não quer 

saber de mim, pois ela iria tentar uma vida na Suíça. Mas ela 
insiste em dizer que nunca se cansaria de mim, que ama minha 
inconstância, meu altruísmo, minha autenticidade, meus deva-
neios, meus desabafos um tanto quanto filosóficos.

Perco-me quando ela diz isso e caio no abismo dos seus 
olhos, me sentindo desmerecedor de tanto amor.

— Como você pôde acabar esse conto assim do nada? — 
ela perguntou, colocando os meus chinelos quarenta e um (seis 
números a mais do que o pé dela). — Está muito bom, sério.

Nunca soube dar uma boa resposta para essa pergunta, 
mas arriscava algumas mentiras esfarrapadas. Ela até tenta me in-
centivar a terminar os textos que começo. Eu respondo que um 
dia voltaria a escrevê-los, mas essa mentira é tão grande quanto 
meu acervo de obras inacabadas. Com certeza isso nunca a con-
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vencia, mas ela se contenta após alguns instantes destinados a 

uma hipnose natural de quem ama, através do par de olhares 
tácitos.

— Eu não acabei ainda, eu vou acabar depois.

— A mesma desculpa?

— Não é a mesma desculpa, só vou terminar depois por-
que estou escrevendo outra coisa.

— Mas a tela está em branco — ela inquiriu-me prendendo 
seu cabelo com um pequeno elástico, que hoje era verde limão.

— É que eu estou pensando antes... 

Ela envolveu os braços no meu pescoço, ela sempre faz 
isso quando estou sentado encarando uma máquina inventada 
pelos meus talentosos antepassados. Seu queixo se mexia em 

cima da minha cabeça — isso é uma espécie de carinho só nosso 
—, um carinho sem intenções, um carinho obrigatório, pois os 
nossos corpos almejam o toque a todo instante.

— Vai querer comer o quê? — ela repetiu.

— Vou ajudar você a preparar o jantar dessa vez. Depois 

podemos assistir a um filme.

E ela me deu o centésimo beijo daquele dia, eu nunca me 
cansaria.

O jantar foi minha comida preferida, macarrão alho e óleo, 
eu sempre pedia para ela o fazer quando vinha dormir aqui em 

casa, porque fica tão bom quanto o que minha mãe faz. Já o meu 
macarrão, segundo ela, é... comestível, embora tenha dito isso 
só para me agradar, é horrível, eu sei. Picamos tomate, alho, que-
bramos os espaguetes, porque eu odeio que o macarrão fique 
comprido demais. Choramos com a cebola, não sei se por causa 
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dela ou se era por outra coisa, mas choramos e demos um longo 
abraço.

Depois do jantar, depois do filme, depois dos beijos, de-
pois da junção dos corpos. Levantei-me da cama, com cuidado 
para que ela não acordasse, talvez seja sorte a minha que ela 
tenha insistido em comprar um colchão de molas (daqueles que 
evita que qualquer um dos cônjuges tenha o sono abalado quan-

do o outro se movimenta no meio da noite por algum motivo. 
Fui a cozinha, matei a meia garrafa de vinho barato que compra-
mos mais cedo (custou menos de dez reais). Não sou acostu-
mado com bebidas, mas quando você já está meio bêbado, não 
continua sendo tão ruim assim. Tomei um banho frio, sem se-

quer um protesto do corpo. Desliguei a televisão que deixamos 
ligada, quando passava um comercial de xampu para bebês. Es-
correguei para o meu escritório, liguei o computador e encarei-o 
novamente. São três da manhã agora. Vou escrever. O dever me 
chama, então com os fones de ouvidos, comecei a digitar pela 
infinitésima vez sobre ela.
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A. FELIX
[Alana Felix da Conceição]
Ribeirão Preto » PG – FMRP

ANA MENDES
[Ana Raquel Mendes]
Piracicaba » A – ESALQ

ACMJr
[Anderson Castro de Melo Junior] 
Santos » A – POLI / Engenharia de 
Petróleo

BEATRIZ TEIXEIRA
[Beatriz Felix Teixeira]
Lorena » A – EEL

CAMILA SILVEIRA STANQUINI
Pirassununga » A – FZEA-USP

FABIO MOURA CAVALCANTE
Lorena » A – EEL

FABIO SCORSOLINI
[Fabio Scorsolini Comin]
Ribeirão Preto » D – EERP

GABRIEL LEVA
[Gabriel Leva França Maciel]
Ribeirão Preto » A – FFCLRP

HELEN
[Helen Furlan Torina]
Ribeirão Preto » A – FMRP

IGOR VASCONCELOS
BARROS CRONEMBERGER
Ribeirão Preto » R – HCRP

ÍSIS M.
[Ísis Michelan Rodella]
Ribeirão Preto » A – FEARP

KAIRA NEDER
Ribeirão Preto » PG – FFCLRP

LIVIA PORTO ZOCCO
Ribeirão Preto » F – PUSP

LUCAS LOTÉRIO
[Lucas dos Santos Lotério]
Ribeirão Preto » PG – FFCLRP

MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS
Ribeirão Preto » D – FFCLRP

MARIANA DE MOURA NASCIMENTO
Ribeirão Preto » A – FEARP / Adminis-
tração

OSAME KINOUCHI FILHO
Ribeirão Preto » D – FFCLRP / Física 
Médica

PAULO EDUARDO DE BARROS VEIGA
Ribeirão Preto » PG – FFCLRP

PEDRO LIBERATO
[Pedro Sergio Liberato Souza]
Ribeirão Preto » A – PDRP

RAFAEL BALDAM
São Carlos » PG – IAU

SABRINA MARTINIANO
[Sabrina Evelin Martiniano]
Lorena » PG – DEBIC / EEL

26 autores
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A — Aluno
D — Docente
F — Funcionário
PG — Pós-Graduação
R — Residente

SAIMON D.
[Saimon Domenegheti]
Lorena » A – EEL

SARAH PASSOS
[Sarah Passos Vieira da Costa]
Ribeirão Preto » PG – FFCLRP

TBUTTROS
[Thamara Smaniotto Buttros]
Ribeirão Preto » A – FMRP / Nutrição

VINICIUS DOREA
[Vinicius Dorea de Oliveira]
Ribeirão Preto » A – FFCLRP

VITOR RUSSI DE MATTOS
Ribeirão Preto » A – FDRP
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Programa Poeta de Gaveta / Ano 25 

Inscrições realizadas no período de 13 de agosto a 30 de outubro de 2018.

Total de 65 participantes com 161 trabalhos inscritos.

Lorena • 6 p — 18 t/inscritos
Piracicaba • 3 p — 8 t/inscritos

Pirassununga • 4 p — 7 t/inscritos
Ribeirão Preto • 46 p — 113 t/inscritos

Santos • 2 p — 4 t/inscritos
São Carlos • 4 p — 11 t/inscritos
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