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enquanto minha morte não vem 
eu vivo de brigar contra o rei 

 
O primeiro número da Caxangá chega neste início de 2019, junto a um 
novo momento do país, com a proposta de criar um ambiente para acolher 
e divulgar produções críticas e artísticas contemporâneas que proponham 
uma briga contra o rei, isto é, que apresentem uma contribuição que 
fortaleça o diálogo entre arte e crítica marginal, sendo a marginalidade 
entendida aqui, em sentido amplo, como condição predeterminante dos 
membros de uma cultura periférica, como é a brasileira e a latino-
americana e a africana. Nesse contexto, como sugerimos em nossa 
chamada para publicação, a ideia é trazer à tona produções de autores 
cientes de seu lugar de trickster, que trazem em suas obras, de algum 
modo, a marca de seu campo de pertencimento, permitindo que, 
indiferente das mudanças que ocorram na ordem ditada pelas culturas e 
poderes centrais, haja sempre aqueles que, com a paródia, o riso, o 
confuso, o fragmento, o inacabado e o escárnio, brincam com ridículo que 
se esconde por trás de toda lei.  

Por esses motivos, o conto do carioca Felipe Cotias, “Über Alles”, foi 
escolhido a dedo para ser o abre alas deste número e, portanto, desta 
revista. Com um ritmo frenético, de fazer o leitor perder o fôlego, 
acompanhamos a saga de João Paulo atrás de Pingo, o cachorro. Parece 
uma narrativa simples, e é. Mas é dessa simplicidade que brota o 
assustador. As cenas adjacentes pelas quais João Paulo passa 
rapidamente, ou mesmo aquelas em que se detém, trazem recuperações 
de eventos brasileiros recentes e dialogam com as possibilidades de um 
futuro já presente em nossos pesadelos e que, tememos, já bate à porta.  

De uma confusão na leitura do título, surge a curiosidade da gaúcha Ana 
Luiza Furlanetto sobre o livro de Carmem Maria Machado, Her body and 
other parties, confusão que nos presenteia com uma resenha crítica 
apurada, sem babações, risco primeiro do gênero, e que desperta nossa 
fome de leitura em torno do corpo da mulher em Machado, que a autora 
da resenha descreve como uma exposição dos traumas, das satisfações, 
da beleza e da crueldade. 
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Em “Memórias da casa cor-de-rosa” e “Eu sou do bairro”, a angolana e 
portuguesa Luísa Fresta, que nos felicita ao levar esta edição além-mar, 
nós, leitores, temos aquela sensação de conforto ao nos vermos em meio 
à larga tradição lusitana de contos. Contudo, embora inseridos na tradição, 
em termos de características de gênero, o tecido do enredo não permite 
tanto conforto assim. No primeiro conto, as marcas da instabilidade 
democrática dos países colonizados vêm expostas através do medo não 
como conceito abstrato, como destaca a narradora, mas como um 
processo fisiológico de carne, de úlceras e ausências. No segundo, um dia 
de chuva cotidiano traz consigo personagens suburbanos lidos pela 
narradora através de olhos que se percebem distanciados do meio, olhos 
curiosos que levam à própria necessidade de narração.   

Os três contos da cearense Íris Cavalcante, “Café da manhã”, “A culpa fora 
do sol” e “Despertar”, apresentam um universo feminino obscuro, com 
mínimas referências a características distintivas das personagens. Por 
outro lado, há um foco muito delimitado no momento presente da 
narração e todas as referências ao passado concorrem diretamente para 
o estado narrado no presente. Isso implica uma prisão do foco de leitura 
através de certo suspense que só se resolve, ou não, ao final. As 
personagens femininas são fortes e imponentes, contrastando com o fato 
de receberem da autora uma espécie de respaldo a todos atos, mesmo os 
criminosos, marcando em seu texto o espírito de sororidade crescente 
entre brasileiras em nossa onda feminista tardia frente a outros países. 

A fotografia de Daniel da Rocha Leite traz a marca do chão para esta 
edição. O chão, do aterro ou do asfalto, da fome ou do texto, como lugar 
final, escatológico, do que existe ainda como resquício, como ruína. Se em 
“Asfalto-fome 1” o contraste entre sombra e luz do sol sobre a pedra 
imprime à imagem uma absurda ideia de movimento a algo tão imóvel 
quanto uma rocha, em “Asfalto-fome 2” o pão seco – ou sabe-se lá o quê 
– serve apenas de contraste à placa asfáltica composta de cascalhos não 
uniformes. Já em “Aterro-texto”, certamente a melhor de suas obras nesta 
edição, a ruína do texto, do livro, da obra, vem acompanhada por uma 
carga úmida de tempo. A encadernação protagonista da imagem ficaria 
igualmente interessante em uma exposição de artes plásticas, 
considerando o inquietante modo de decomposição do material. 

O poema “Miguel Judas no inferno”, de Edson Amaro de Souza, faz uma 
sátira mais ou menos explícita de um vampiro chamado Miguel (ou seria 
Michel?), que se une a uma jovem mulher, bela e do lar, e é tratado com 
escárnio por um Satã bastante interessado em tratar com excrementos e 
bundas o destino do Judas que foi vice.   

A “Chuva ácida” do mineiro Deivid Junio fica mais ácida a cada releitura, 
cingida e atravessada pelas nuvens da nossa época, que se repete.  
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Moroel Bispo não propõe um olhar à pedra no caminho, mas a sua 
lapidação, transformando, “Assim seja”, a pedra em palavra, indomável.  

O “Solilóquio” de Jorge de Freitas, de Poços de Caldas, é, na verdade, uma 
ode à cachaça e a seus tira-gostos: as salvações da orfandade dos 
desacorrentados Prometeus. Suas “Palavras asmáticas” se contorcem 
num pesado Rio de Janeiro à procura da única coisa que pode perpetuá-
las: fôlego.  

A escrita de Charles Burck é tão confusa quanto o “Nascimento” de um 
jumento doutor de dois pais. Não se pode amarrá-la aqui com qualquer fio 
condutor. Cada leitor dará ao texto seu ritmo próprio e extrairá dele 
qualquer coisa de sentido que só terá respaldo com a costura da leitura. O 
mesmo vale para “Para não dizer que não falei de amores”, que não 
sabemos se de fato chega a falar de amores ou de bonecas infláveis 
chinesas, pentelhos raspados ou agendas eletrônicas, e para “Com a 
queda daquela folha”, que sustentava uma ilha inteira. Na imagem sem 
título, recuperamos e recriamos o imaginário do lamento presente no fim 
de um conto: “Ai de mim que creio em ti, / Pobre então de nós dois, 
amém”.  

De Fortaleza, Levi Porto nos conta que “Talvez Pedro nunca veja um filme”, 
e essa afirmação, talvez, tenha pouca ou nenhuma importância para 
Pedro, mas não para o narrador, atormentado em sonho pelo cinema e 
pelas possibilidades de um futuro radioativo.  

Se CDA nos convida a dormir para que os problemas nos dispensem de 
morrer, Júlia de Alencar nos convida a “Despertar” para que o sol nos 
liberte dos pesadelos e transforme o passado pela urgência do agora. Por 
outro lado, no “Mar salgado” o sol se perde na certeza do breu da noite.  

A portuguesa Sandra Santos nos apresenta o conto meio fábula “Filhos de 
ninguém”, em que a herança de bens tece relações imprevistas entre seres 
imprevistos, entre personagens tão desconhecidos e solitários que sequer 
recebem um nome e têm como elo comum apenas aquilo que também 
nos une a eles: a morte.  

O eu-lírico do cearense Alves de Aquino debate-se entre “Os vivos-mortos” 
que ocupam seu corpo amortalhado e seus sonhos enlutados e impedem 
qualquer certeza de estar ou não entre eles. Afinal, o humano, entre “O 
ser e o nada”, é o que é, e talvez seja ainda – como o bom comandante de 
“A arte da guerra”, que desmobiliza o regimento – desnudo. 

O artigo de Edson José Rodrigues Júnior, “Mestre Amaro e sua vida 
malfadada – a figura do homem nordestino em Fogo Morto, de José Lins 
do Rego”, coloca Mestre Amaro como um estereótipo do homem 
nordestino das décadas de 20 e 30, xucro, rural, viril, racista, machista, 
patriarcal e que não aceita desaforo de ninguém. O autor traz para a 
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discussão Albuquerque Júnior, Sérgio Buarque de Hollanda, Renato Ortiz 
e Alfredo Bosi para entender tanto o espírito da época quanto as marcas 
deixadas na região por uma elite que batia de frente com “o inevitável 
curso de mudanças da sociedade nordestina brasileira”.  

Em “Testemunhos do desalento”, o moçambicano Silikane Wa 
Tomassyane amplia a terra espezinhada e faz do mundo um lar, tendo a 
lua como testemunha e mãe. Mas o mundo, o céu, a lua, podem até ser 
lar, mas não abraçam. Cabe-lhe, então, “Vaiar a tristeza”, a dor, essa 
cliente assídua.  

Sônia Regina Rocha Rodrigues apresenta-nos dois contos, “O regresso” e 
“O suicida”. No primeiro, a marca da ansiedade do retorno daquele que 
tarda, o último entre os demais. No segundo, a figura de um suicida 
esquecido de seu desígnio ao ser absorvido pelo Belo escondido em 
lugares imprevistos.  

Em “Nós”, Ana Luíza Drummond coloca em protagonismo, quase numa 
pequena heresia, um emaranhado trivial de um varal qualquer em 
detrimento da torre de uma igreja rococó ofuscada ao fundo. Os “Duelos” 
entre entidades espacialmente distantes não convencem senão o céu 
azulado, que, por sua vez, desaparece numa cinza e borrada Ipanema em 
“Adeus, sol”.  

De Portugal, João Oliveira nos traz o conto “A Moura Encantada”, que 
apresenta, em uma intrincada escrita, marcada de realidade e de fantasia, 
o belo encontro de pessoas distantes e próximas no traçado de uma tigela 
d'água árabe. A dureza da realidade imigratória se faz presente na fantasia 
do encontro que supera as adversidades. 

Foram muitos os trabalhos recebidos e, cientes da subjetividade própria 
do ato de escolha, esperamos ter trazido aqui as criações que além de 
contribuírem com a proposta da Caxangá, também possam ser um elo 
para o debate entre autores distintos unidos pela vontade de fazer arte 
(aqui, especialmente, literatura) contemporânea e leitores diversos 
interessados na produção artística de seu tempo e no que ela pode nos 
oferecer em termos expressões particulares e universais do ser humano 
no mundo.  

 

Ana Luíza Drummond 
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É o pseudônimo literário de Rodrigo Bahia, advogado e escritor carioca. 
Introspectivo de nascença, sempre apreciou descobrir e produzir ficções 
como uma maneira de se conectar com o estranho mundo lá fora. Tem 
prosa e poesia publicadas em antologias e segue trabalhando em novos 
projetos, incluindo um romance policial que se passa no Brasil 
contemporâneo (e que vai dar trabalho atualizar para o novo contexto). 
Alguns de seus contos e ensaios podem ser encontrados em 
www.letraserastros.com. E-mail: felipecotias@gmail.com. 
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Pingo passou correndo entre as calças creme de Cristiana e a parede, fazendo o 

tequetequeteque característico de quando aprontava. Saltou sobre as pernas vermelhas de um 

adolescente estirado perto da porta, e fugiu. O sangue, que já não escorria mais do menino, 

manchava o assoalho de preto. 

— Jãopaulo! Olha o Pingo aí. 

— Você viu meus óculos? 

— Olha o Pingo! 

— Que que tem o Pingo? 

— Acho que ele fugiu. 

— Porra, quem deixou a porta aberta? 

João Paulo caminhou até a porta e se desviou do adolescente, que ainda se agarrava a uma 

pistola toda riscada. 

— Achei! Tava na mesinha do corredor. 

— O Pingo? 

— Não, né, mulher! — Riu. — Meus óculos. Tavam na mesinha, aqui do lado do menino. 

— Ah, tá. Aproveita e vai ver onde tá o Pingo, depois a gente tira o menino daí. 

— Tá, tá, já vou. 

João Paulo havia procurado os óculos para poder procurar os cigarros. Encontrou o maço na 

pia do banheiro. Além do menino na entrada, tinha o cara com saco plástico apertado no rosto, 

todo inchado, no boxe. Já estava dando cheiro. Pelo menos era uma desculpa para não tomar banho 

antes de sair. 

Se havia uma chateação em morar com a Cristiana, era não poder fumar dentro de casa. 

Pegou a coleira na cozinha. Ô burrice que se faz por amor e carinho, esse negócio de se casar. 

Segundo ela, também não podia fumar na escada de serviço — tinha que descer até o play. Ela que 

pensasse que ele fazia isso sempre. Mas como não viu o Pingo logo no corredor, acabou tomando 

as escadas. 

— Pingo, uu! 

Nada de cachorro. Nem arfadas, nem tequeteque. Será que tinha ido até o play? João Paulo 

desceu um pouco mais rápido, agora preocupado, dando uma olhada no corredor de cada andar 

para ver se o bicho tava ali quietinho, roendo alguma coisa. Mas nada. No terceiro andar, só os 

vasos de violetas da síndica, no segundo, só três pivetes amontoados em degradê de cores de pele, 

e, no primeiro, vazio, assustou-se com uma barata. 

O play do condomínio estava relativamente quieto. Algumas crianças caçavam pokemons, um 

homem nadava na piscina, no bar, um casal numa mesa, e, noutra, duas amigas, sérias, com o filho 

de uma delas afundado no celular. 
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— Pingôôu! 

Perguntou ao grupo de crianças. 

— Vi sim, ele tava com alguma coisa na boca, e correu bem rápido para lá. 

— Pra garagem? 

— Aham. 

Caceta. O bicho às vezes dava uns rompantes aleatórios, mas nunca tinha passado do play. 

Atravessou a porta que dava na garagem e acenou para os policiais que ali interrogavam um grupo 

de professores. 

— E o que Hannah Arendt tem a ver com Geografia? Então você concorda que o conteúdo 

não está nas diretrizes bases. 

Os interrogatórios eram sempre um saco. Leis e burocracias, burocracias e leis. Lembrou da 

mulher e se deu conta que havia esquecido de acender o cigarro. Olhou entre os carros, em baixo 

deles, nada de Pingo. Um dos porteiros varria os arredores. 

— Ei, um minuto. 

— Bom dia patrão. 

— Você viu meu cachorro? 

— Vi não, patrão. 

— Sabe se o portão abriu para alguém há pouco tempo? 

— Ih, ficou aberto um tempão, até agorinha pouco. Pro pessoal da pintura, foi uma porção 

de furo para tapar do tiroteio de ontem. 

— Puta merda. Abre agora então que eu vou sair. 

Já estava entre a pressa de acender o cigarro e a pressa de encontrar o cachorro. Na rua, vai 

saber o que podia acontecer. Melhor nem avisar para a Cristiana. Mas o telefone tocou, na melodia 

das Bachianas. 

— Jãopaulo, já achou o Pingo? 

— Tão dizendo que ele tá aqui pelo play, tô procurando. 

— Tá, lembra de buscar a Alicia no piano, pode ir com o Pingo de uma vez. 

— Tá, beijo. 

Acendeu um cigarro. Alicia podia esperar. Seguiu aflito pelo caminho mais comum que faziam 

quando passeavam. Sob o estrido infernizante de sirenes e buzinas, entre mendigos, loucos 

travestidos, jovens de olhos arregalados, gargalhando, custou a encontrar um rosto confiável que 

pudesse perguntar, empunhando a coleira: 

— Você viu um beagle passar por aqui, mais ou menos desse tamanho? 

Não tinha visto. Ninguém tinha visto. Começou a pensar em como faria cartazes. E na bronca 

da mulher. O fumo cobria a poluição da cidade, e o ajudava a pensar, Ah, o mercado! O Pingo 

sempre puxava a coleira querendo entrar lá, atraído por sabe-se lá que perfumes de comida. Teve 

que entrar se apertando por entre um grupo de índios malvestidos que, sem noção do espaço 

alheio, se apinhavam na entrada. Nem pôde perguntar se os seguranças do mercado haviam visto 
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o cachorro, pois tinham sua atenção inteiramente tomada pela manifestação, repleta de gritarias e 

choros exagerados, sem que se pudesse entender uma palavra do que falavam. 

Seguiu até o fim dos corredores, no açougue. Havia uma boa quantidade de peças frescas 

penduradas, de boa qualidade, embora na parte de trás alguns dos ganchos estivessem ocupados, 

guardando, empalados, uns camponeses bigodudos. Pela cor e pouco cheiro, tinham sido abatidos 

ainda naquela semana. Os preços, em geral, tinham reduzido uns vinte porcento. Boa notícia, mas 

nada de Pingo. 

Deixou o mercado desesperançado e apelou a Deus que lhe desse um sinal de onde podia 

encontrar o cão. O sinal não tardou. Escutou latidos de uma rua que descia para um beco e correu 

para lá. Pingo estava fugindo de dois vira-latas, e dobrou uma esquina. 

João Paulo correu ainda mais rápido, e, quando virou a esquina, deparou com as ruelas 

hiperestreitas e barracos grudados de uma favela. Andou rápido olhando para dentro das janelas, 

de onde via se alternarem santos, cruzes e televisões, até que finalmente escutou os latidos de 

Pingo num dos barracos. Bateu na porta e abriu uma mulher negra, gordinha, fedendo a suor, nos 

seus trinta anos. Seus olhos estavam cheio d’água. 

Pingo, no sofá, roía a pontinha de osso que se sobressaía de um braço acinzentado, com a 

cabeça inclinada, mirando-o com olhinhos ternos e culpados. 

— É seu, o cachorro? Olha, moço, eu tô muito emocionada. Eu sinto que esse é o braço do 

meu Renan. E seu cachorro trouxe para mim. É o braço do meu Renan, eu tenho certeza! Ah, moço, 

você não sabe como eu procurei o meu Renan. 

Um policial do exército passava pela área, viu os dois conversando com a porta aberta e parou 

para averiguar. 

— Tudo bem, cidadão? 

— Essa mulher, acho que ela roubou meu cachorro. 

— Não, eu não, moço, eu não. 

O policial entrou na casa, deu uma olhada rápida geral nos arredores, levantou o fuzil e, 

comedido, derrubou-a com uma suave rajada. 

— Teu beagle é muito bonito. Lá em casa a gente tem um cocker. 

— Que legal, de que cor? 

— Pretinho, uma graça. 

Trocaram sorrisos. 

— Bom, obrigado, tenho que ir lá buscar a filha, a mulher botou a menina para aprender 

piano, sabe como é, né... 

Despediram-se com acenos: 

— Brasil acima de tudo. 

— Brasil acima de tudo. 
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Nasceu na cidade de Rio Grande, em 1997. Com um livro nas mãos desde 

que cresceu o suficiente para poder carregá-los, passa a maior parte de 

seu tempo livre lendo. Fez parte da primeira turma de graduação em 

Escrita Criativa do Brasil pela universidade PUCRS, período durante o qual 

publicou contos em antologias, incluindo a antologia do próprio curso. E-

mail: analuizapereirafurlanetto@hotmail.com. 
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O título foi a primeira coisa que me fisgou nesse livro: por um descuido na hora da leitura, 

primeiro pensei que fosse and other parts, o que já havia me interassado. Quando percebi que o 

título de estreia da autora americana Carmen Maria Machado era, na verdade, Her body and other 

parties (publicado pela editora Graywolf Press, em 2017, ainda sem tradução para o Brasil), me 

comprometi a lê-lo assim que possível. E o título não mente: no percorrer dos contos ─ oito no 

total ─, o corpo da mulher é posto à prova em diversas situações. Em algumas delas, o corpo é 

quem faz a festa, explodindo de prazer e felicidade. Em outras, é apenas o local em que a festa 

ocorre, o chão onde os corpos usados são deixados para que outra pessoa os junte. 

Há algo fascinante na maneira como Machado escreve. Nem sempre seus contos são 

eróticos, mesmo que alguns possuam um toque de erotismo, mas todos fluem de uma maneira 

sedutora: o leitor se vê em transe em meios às palavras, sempre um labirinto tão bem arquitetado 

que nem o mais astuto dos leitores consegue escapar. Enquanto estão sendo lidos, são lindos. As 

palavras tão bem entrelaçadas passam a sensação de que há algo importante sendo dito nas 

entrelinhas, algo que está tão perto que só pode ser uma conversa acontecendo por detrás da 

porta, se apenas você pudesse apenas abri-la e entender o contexto completo. E esse me parece 

ser o maior problema da coletânea: nem sempre os contos atingem a expectativa que a tensão 

cria para o leitor. Ao terminar de ler, eu nunca me sentia propriamente desapontada, mas buscava 

por aquela sensação de algo a mais que a boa literatura sempre presenteia. 

O forte da coletânea está nas histórias em que Machado faz uso de sua descendência e 

escreve utilizando um realismo mágico que lembra grandes autores da América Latina. No conto 

que inicia o livro, The Husband Stitch, a personagem principal possui um laço no pescoço que 

apenas ela pode tocar: ela o tem desde o nascimento, e implora tanto ao marido quanto ao filho 

que jamais o toquem. Qualquer outra parte de seu corpo, apenas não o laço. Não é um laço que 

alguém colocou nela, e sim algo que nasceu grudado a sua pele ─ algo que é tão seu quanto seu 

cabelo ou seus olhos. Fica a entender que todas as mulheres possuem algo similar em diferentes 

partes do corpo, e essa é a parte que pertence apenas a elas, e a mais ninguém. A quem pertence 

o corpo? A quem pertence o direito ao segredo? 

The Husband Stitch foi um dos contos mais bem trabalhados do livro inteiro: os personagens 

são construídos de maneira impecável, e a quebra entre parágrafos mais longos e parágrafos 

curtos faz com que a leitura se torne mais dinâmica. Esse conto é um bom exemplo de Machado 

fazendo aquilo que ela faz melhor: explorando a posição da mulher e do seu corpo, fazendo uso 

de elementos do realismo mágico para criar uma narrativa feminista com personagens queer que 

permite a quem os lê a possibilidade de formular questões que, apesar de não serem respondidas, 

são sempre tratadas no percorrer do texto. 
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Machado faz do corpo da mulher uma exposição dos traumas, das satisfações, da beleza e 

da crueldade. A mulher como um todo é dissecada nesses oito contos, e nem sempre o que se vê 

é bonito: às vezes, há apenas frieza por trás de um exterior belo, e isso é algo com o qual o leitor 

é obrigado a lidar. É preciso que existam ambas as coisas, tanto a beleza quanto a feiura, e que as 

duas sejam suportadas, para que a mulher possa ser vista como um ser completo ─ e é assim, 

inteira e viva, que Machado apresenta a mulher nas suas histórias. 
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Estávamos as três no corredor: a minha filha bebé, Júlia, a minha irmã, e eu, agachadas, 

agarradas umas às outras, tremendo de ansiedade e inquietação. Júlia queixava-se de uma 

insuportável dor de cabeça, a mim doía-me o estômago, não podia nem pôr-me de pé porque a 

dor ia e vinha como facadas ritmadas e profundas. 

Tínhamos deitado a Mamã na sua cama e conseguido que tomasse um sedativo para que se 

acalmasse um pouco; tentávamos que não se apercebesse do que se passava, visto que também 

não sabíamos ainda ao certo o que estava a acontecer na nossa rua tranquila, onde todos os dias 

se ouvia o canto dos matrindindes1 pelas manhãs azuis e pegajosas. 

A menina divertia-se como se estivéssemos a jogar às escondidas, tinha nove meses e 

começava a exprimir-se como uma adulta. Mais parecia uma anãzinha. Ria-se muito e estava 

contentíssima por estarmos todas juntinhas, ninguém tinha saído para trabalhar e brincávamos 

com ela. Falávamos da polícia especial anti-motins, que na sua linguagem de bebé se converteu 

num segundo em «tontin tontins». Ouviam-se tiros cada vez mais perto de casa, uma velha e sólida 

mansão construída antes do medo, antes do cheiro cruel das balas que coloriam agora o céu cinza 

e húmido. Depois soubemos que muitas dessas balas tinham ficado cravadas nos aros das portas 

ou nas resistentes e espessas paredes exteriores.  

Aprendemos com aquela crise que as democracias não se constroem por decreto, que nos 

faltavam ainda anos de maturidade e experiência para chegar a votar com consciência e 

tranquilidade. Que não tínhamos ainda sofrido o suficiente para poder terminar com a guerra. 

Naquela manhã conhecemos o gosto do inferno: ninguém nos tinha ensinado a lidar com aquele 

tipo de emoções e sensações demasiado cruas, gráficas e físicas. Aprendemos também que o medo 

não é um conceito abstrato mas um rápido processo que revolve o estômago, acelera o coração, 

altera os sinais vitais e nos enche as mãos de água e a vida de ausência. 

Quando alguém bateu à porta, um pesado bloco de madeira esculpida e vidro martelado, 

Júlia e eu sentimo-nos à beira do colapso. Insistiram, batendo os nós dos dedos duramente contra 

o vidro. Um rapaz de uns dezessete anos pedia muito educadamente que o deixássemos disparar 

a partir da varanda na fachada principal, que «o ângulo era perfeito», disse-nos.  

Não sei de onde me veio a inspiração mas disse-lhe que a Mamã estava deitada, que o ruído 

a incomodava e que, por outro lado, na varanda ficaria demasiado exposto, seria um alvo fácil para 

o inimigo. O miúdo entendeu as minhas razões e recuou com um sorriso inesperado. Nos seus 

dentes alvos brilhava a esperança numa vida que não conheceu: antes mesmo de chegar ao final 

da escadaria do jardim, jazia já morto no chão com o mesmo sorriso adolescente com que me 

brindou. 

                                                      
1 Espécie de grilos gigantes que vivem no litoral de Angola. 
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Sentou-se a custo no banco frio da paragem de autocarro, num fim de tarde carregado e 

opaco, cor de chumbo, em que as nuvens grossas empalideciam até o verde da encosta à nossa 

frente. A mulher, de ténis gastos e empoeirados, arrastava um enorme saco plastificado no qual 

trazia uma coleção de incomparáveis bordados, naperons e rendas, que fazia para se entreter e 

para ganhar algum, pois a parca reforma não lhe dava para nada. 

– E o marido? – perguntei. 

– Sofre dos nervos – respondeu-me com um olhar evasivo cheio de sombras. 

Não ousei escarafunchar mais perguntas invasivas na sua carapaça de dor, tão clara como a 

manhã que estava por vir. Olhar para alguém dessa maneira é mergulhar dentro de si mesmo, e 

eu não queria passar por esse previsível embaraço. 

Mas enquanto me passavam pelas mãos aquelas obras de fada, Cesaltina ia-me explicando 

que se chamava assim em homenagem a uma madrinha da terra, patroa da mãe, que lhe ensinara 

o que sabia de bordados e lavores. E depois, a talho de foice, ia desfiando o rosário dos seus 

pesares nas entrelinhas de uma história confusa cheia de mea-culpa e de incongruências. E a 

camioneta que não vinha, e a chuva que não abrandava, cada vez mais grossa e insistente, fazendo 

sobressair aquele cheiro acre a terra ensopada que me falta sempre, extraindo música do piso de 

lajetas. Por que é que Cesaltina e eu estávamos sós naquela paragem? O horário colado no vidro 

estava esfarrapado pelas asas metediças do vento e outros vandalismos, e o que saquei da carteira 

imediatamente voou para longe e se diluiu numa poça de água lamacenta. E Cesaltina que repetia 

que o seu Quim sofria dos nervos e por isso não trabalhava há anos, e que ela fazia aquilo para se 

entreter e para ajudar em casa, pois tinha à sua guarda dois netos, memória que lhe restava de um 

filho emigrado na Holanda e que não dava notícias. E aquela mulher minúscula não percebia que 

carregava às costas uma família inteira, de dependentes e de ausentes e até do pobre do Quim, 

que sofria dos nervos e não podia trabalhar, e por isso se distraía seguindo religiosamente todos 

os campeonatos de futebol e às vezes, coitado, ia ter com uns amigos ao Dolce Vita para ver a bola 

no ecrã gigante e tomar uns copos para desanuviar, porque um homem também tem que 

espairecer, tadinho, e ele andava de monco caído… 

A pequena Sherazade declamava monocordicamente a sua interminável história numa voz 

côncava, algo sumida dentro dos pulmões, que morria sob o intenso clamor da chuva pelos 

caminhos de terra batida. 

De repente surgiram, atrás do vidro, recortados pela teia milimétrica das gotas de água 

espalmadas, dois miúdos tentando desenhar umas palavras com os dedos. Bati no vidro com força 

e fiz-lhes sinal para se abrigarem na paragem. A minha nova quase amiga juntou-se a mim, e sem 

pensar duas vezes, limpou-lhes as costas molhadas com alguns dos seus naperons mais espessos 
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e pequenas mantas de retalhos e rosetas, ao mesmo tempo que lhes gritava uma reprimenda 

carinhosa. 

– Como é que te chamas? – perguntei. 

– Francisco. E ele é o Ricardo. É o meu irmão. 

– E que raio andam vocês aqui a fazer debaixo de chuva a uma hora destas? 

– Tia, nós estamos só a brincar. A mãe está lá em casa com o tio e disse para nós irmos 

comprar pão ao Dolce Vita. 

Francisco não teria mais de sete anos e o irmão ainda menos. Eu tinha acabado de me 

abastecer de meia dúzia de víveres numa lojeca do bairro e partilhei com eles o que tinha na altura. 

Esqueci a camioneta de regresso ao meu mundo confortável, com elevadores limpos e 

operacionais, corredores com música ambiente e sem grafitis, esquentadores inteligentes e 

estantes com livros em segunda fila. Éramos só nós, ali e naquele momento: o Francisco, o Ricardo, 

a Cesaltina e eu. Propus-me acompanhá-los a casa e perguntei-lhes onde moravam. 

– É ali, tia, atrás da igreja, mas nós já vamos… 

E nisto esgueiraram-se à velocidade das suas pernas de infantes atletas; mal tive tempo de 

os ver desaparecer. A minha amiga baixou os olhos com desconforto e eu descortinei por fim os 

faróis da camioneta a reluzirem ao fundo da rua no meio das paredes de chuva. Não fiz sinal de 

paragem e o motorista voltou a acelerar depois de abrandar ligeiramente, submergindo as pesadas 

rodas numa enorme poça que entretanto se formara junto ao abrigo precário onde estávamos. 

Um jeep preto de vidros fumados girou um pouco mais além e a bordadeira assentiu com a 

cabeça.  

– É ele, o tal “tio”. Agora os miúdos já podem entrar em casa. 

Pasmei-me com o seu suave conformismo.  

– Por quê? – Perguntei, num quase monólogo que se escapara da boca. 

– Desculpe. Não posso ir consigo. Eu sou do bairro e eles conhecem-me. E o meu Quim sofre 

dos nervos… – repetiu maquinalmente. 

Éramos só nós: Cesaltina e eu, agora encharcadas pela água imunda e pela indiferença 

cúmplice com que testemunhávamos aquele prenúncio da noite no subúrbio. Um dia banal numa 

tarde escura em que eu, com uma morada e um nome rabiscados num pacote de açúcar, hesitava 

entre ser omissa e intrusiva. Algum tempo depois decidi-me e bati à porta. E ali fiquei à conversa 

com uma mulher assustada, de olhos muito brilhantes. Ignoro que destino teve a família do 

Francisco e do Ricardo, mas guardo como recordação desse episódio uma pequena manta colorida 

de rosetas que comprei à Cesaltina. Éramos só nós.  
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O vapor fumegante concentrava-se sobre o bico embeiçado da chaleira fazendo uma curva 

até dissipar-se num manto de fumaça quase invisível. Ela ia coar o café, colocá-lo na garrafa branca 

com desenhos azuis imitando ladrilhos portugueses. Depois servia as duas xícaras de porcelana, 

retirava as fatias de pão integral da torradeira e distribuía sobre a mesa as frutas do dia, geleia de 

laranja, queijo brie ou qualquer outro, ritual que repetia todos os dias há vinte anos. 

Uma pluma de vapor agora transferida para as xícaras inebriava o ambiente com o aroma 

adocicado e característico de café coado, um cheiro que lhe despertava a memória afetiva, 

guardada num recipiente de seu inconsciente, sua companhia dali para frente. 

Frescos, ar e luz de um dia ensolarado entravam pela janela entreaberta. De fora, ouvia-se a 

sinfonia dos pássaros que se aglutinavam na alameda arborizada onde faziam morada, despejando 

sua cantoria em total inocência do que se dava naquelas quatro paredes, felizes por não terem 

consciência de seu destino. Por ali, escondia-se o último reduto da natureza em meio ao caos 

urbano, onde ficava o antigo prédio de dez andares. 

Logo, o cantarolar da passarada seria diluído no barulho que sucedia a entremanhã. A cidade 

acordava. As buzinas, as vozes dos trabalhadores da construção civil na obra da esquina onde seria 

erguido o maior prédio da cidade, o motor das máquinas, toda uma confusão de sons urbanos 

inibia qualquer manifestação de uma natureza tímida.  

Ela inspirou o aroma do café e deixou-se absorver pelo sibilar do vento que atravessava os 

quase quinhentos metros que a separavam do mar. Pegou a colherinha de café e mexeu 

distraidamente o açúcar mascavo na xícara, como uma ocupação secundária porque sua mente 

estava submersa em lembranças. Ao ver a outra xícara no lado oposto da mesa, sentiu o 

antagonismo daquela situação — em vez da partilha de antes — e foi subtraída de seus devaneios. 

Teve medo da solidão. 

Entretanto, ele chegara. Cabelos molhados, cuidadosamente partidos à esquerda brilhavam 

à luz, muito embora o grisalho do tom e a calvície adquirida ao longo dos anos. Olheiras 

destacavam-se em seu rosto, semelhantes a pequenas poças d’água, a linha do maxilar já perdia 

vigor, acentuada pelas rugas ao redor dos lábios. Após o banho, costumava tomar café ainda de 

roupão e chinelos, mas naquele dia, estava socialmente vestido e uma sobriedade na expressão.  

O silêncio rompido pelo arrastar da cadeira, imediatamente restaurado, rompido mais uma 

vez pelo tilintar da colher na xícara de café. Novamente restaurado — o silêncio — desta vez 

sepulcral, em contraste com o barulho da vida urbana. O olhar de um encontrava o olhar do outro, 

ao que o outro desviava e voltava a encontrar e desviar; por alguns segundos, deu-se esta 

acrobacia tímida que ora revelava um duelo, ora pressentia-se um incipiente adeus às armas. 

O tilintar da colher repetiu-se por mais algum tempo até cessar. O café foi sorvido 

diligentemente de modo que não se emitisse nenhum ruído por mais suave que fosse. Enquanto 
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ele degustava o café, ela ficara estática, olhos sombrios fitavam a xícara que poderia ser qualquer 

outro objeto pela desimportância que qualquer coisa teria naquele momento. Foi aí que ela iniciou 

um tamborilar dos dedos sobre a mesa de mármore da cozinha, depois substituiu pela ponta das 

unhas pintadas em vermelho, o que conferia um som mais agudo semelhante a uma melodia. 

Ele olhou, discreta e rapidamente, suas mãos e unhas bem cuidadas e lembrou-se o quão 

era vaidosa. Sim, de fato, uma bela mulher, que se fez intervalo durante os anos, mas a amou 

apesar do seu jeito de ser intervalo. Foram felizes antes do desejo transformar-se em fadiga. 

O som das unhas na mesa de mármore foi tudo o mais que se ouviu naquela breve lacuna de 

uma manhã. Após o último gole do café já frio, ele pigarreou, polido como sempre fora, levou o 

guardanapo à boca e voltou ao quarto de hóspedes de onde arrastou duas malas 

consideravelmente cheias de passado e memórias. Deu duas voltas na chave que soaram como 

um arranhão, devia estar enferrujada a fechadura, abriu a porta e fechou-a atrás de si, sem uma 

palavra ou qualquer hesitação.   

O próximo som que ela ouvira foi o de sua respiração ofegante e o abrir-e-fechar da porta 

do elevador, o mesmo som que ouvia já há vinte anos, mas, naquele dia, com outro sentido. 
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Sentia-se sufocada, com o peito refém da sua angústia, aquilo era algo seco e cinzento que 

se estendia dentro dela. Olhava em retrospectiva e via uma vida fragmentada, dispersa em 

mosaicos coloridos, onde a cada cor era atribuída uma experiência. Via suas relações afetivas 

dilaceradas, embora tivesse consciência do amor que nutria pelos seus.  

O que fizera com sua vida? 

Agora estava numa estrada contínua cuja perspectiva dava impressão de infinitude, mas só 

havia um caminho a seguir: em linha reta, desconhecendo aonde ia dar a viagem. Grumos de 

nuvens flainavam no céu, assumindo as mais variadas formas possíveis à imaginação. 

Era pelo retrovisor que via o passado. Com a velocidade que dirigia, as imagens dissipavam-

se, instantaneamente, do tamanho original a miniaturas quase imperceptíveis. Imaginava-as assim 

mesmo, em formato de miniatura e se eram tão pequenas não deveriam ter lá grande importância. 

Cada imagem que se ia era um ciclo que se fechava, um sentimento que antes a prendia no 

pretérito era no presente que ela precisava assassinar, na literal expressão da palavra. Somente 

assim, poderia vislumbrar um futuro acreditável, mesmo que apenas dentro de si. 

Por fim, a estrada não era infinita. Chegava à praia em vias do amanhecer, o sol erguia-se de 

uma opaca massa verde e líquida. Ao fitar o oriente sentiu seus olhos magoados pela iridescência 

e aquele deslumbramento da natureza fê-la chorar, não sabe se lágrimas causadas pela excessiva 

claridade ou de fato.  

Convocou toda sua dor e viveu o luto do ressentimento e da mágoa que transformaram suas 

ternuras em algo incapacitante. O sol subira um pouco mais e quanto mais subia, mais seu olhar 

acostumava-se ao horizonte. Hora após hora, acompanhou o movimento do sol e não precisou 

fitá-lo para saber que chegava ao zênite. O dia ia em meio. Não usava óculos nem chapéu nem 

protetor solar. Precisava validar o sol queimando sua pele, concentrando todo o calor sobre sua 

cabeça, gotas de suor escorriam do cabelo para o corpo e uma vertigem escureceu-lhe as vistas, 

rodopiou sem saber em qual direção estava o sudoeste ou o noroeste, porque a sensação térmica 

causada pela alta temperatura era algo que beirava a insanidade.  

Aos poucos, retornava do desfalecimento e a vista se acomodava. Ao mirar a outra 

extremidade da praia, o sol tremia e as imagens eram disformes, sem distinguir do que se tratava 

aquele borrão escuro movimentando-se em sua direção. Apanhou com as mãos em concha um 

pouco de água no defluxo da maré e banhou o rosto, fechou os olhos cerradamente para proteger-

se da ardência e, ao abri-los, avistou a figura que se aproximava. Teve medo, a praia era deserta, 

ao mesmo tempo do pânico intuiu tratar-se de algum conhecido: não era a um estranho que 

atribuiria aquela forma humana.  
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A memória reconstituía-se sofregamente, como a travar uma luta interna em seu 

inconsciente, que revelava e escondia eventos que preferia não lembrar. Por ela, muita coisa ficaria 

reservada aos recônditos de sua psique, sem jamais virem à superfície, porque faziam-na infeliz. 

No entanto, havia o sol e estava a pino. O elevado da temperatura a juntar-se com o confuso 

de sua mente imobilizou-a, com o olhar fixo numa imagem que se aproximava, assumindo 

contornos cada vez mais nítidos. A essa altura, os olhares se duelavam enquanto diminuía a 

distância, apesar da miragem incandescente e turva causada pela tremura do sol. 

Experiências em série invadiram sua memória.  

O primeiro fora um encontro casual, depois outros deliberadamente marcados e concluídos 

pela volúpia dos amantes, com a justificativa de tratar-se de trabalho ou coisa que o valha, seguidos 

da inquietação que antecedia: a descoberta, o êxtase e o declive da curva que lhe trouxe a dor... 

Que não foi somente sua, mas a dor que causou a todos os seus. 

Na praia, lá estavam os dois amantes, unidos novamente pelo acaso... Acaso? Poderia ser 

apenas mais um encontro entre prazer e dor. O sol ia baixando ao mesmo tempo que ela limpava, 

com a palma da mão, as gotículas de suor que proliferavam em sua testa. Uma nova tontura fê-la 

tropeçar na mochila levemente atolada na areia sovada e o contato com algo bastante sólido 

alimentou sua imaginação. A maré devia encher lá pela uma. Abaixou-se e pegou a mochila, tirou 

dois cigarros e um isqueiro, acendeu um e ofereceu o outro ao homem à sua frente, levando o 

fogo entre mãos em sua direção. Estáticos os dois amantes, o olhar de um cravado no olhar do 

outro, e não era amor que manifestavam, era o seu antagonismo. Afastaram-se, obra de um metro 

de distância. Os movimentos seguintes foram dela ao sacar a arma e apertar o gatilho. Nesse 

meteórico decurso não houve razão. 

O corpo caiu inerte, de bruços sobre a areia, rosto virado à direita, braços erguidos como a 

última rendição e o cigarro ainda aceso entre os dedos. Uma perna esticada e outra dobrada a 

noventa graus, enquanto o sangue coloria a areia e a roupa de linho branco. 

Olhou o céu já crepusculejante, anunciando o fim de uma tarde nua e seca. Mais uma vez, 

limpou o suor da testa, largou o cigarro na areia, abandonou a arma ao lado do corpo e foi-se.  

A culpa fora do sol e nada mais lhe importava senão o corrigir do erro e a libertação de sua 

mente.  
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Foi numa noite comum de fim de maio que ela via, pela primeira vez, a própria face. 

Duvidou do que via, não se sabe se pelo excesso de rugas ou pelo desbotado do velho 

espelho com gaveteiro, que já atravessara dois séculos e um oceano. Os avós portugueses, 

Joaquim e Maria, trouxeram-no na imigração. O espelho, assim como ela, sempre esteve ali. Os 

olhos é que estavam ausentes. 

Agora, ela entrevia o próprio destino junto à sua imagem disforme.  Há anos não se cuidava, 

os cabelos desalinhados pareciam comer-lhe a face sulcada pelo tempo, olhos de um azul 

entediado revelavam uma expressão abstraída. O passar dos anos não havia lhe feito bem, nem 

ao corpo nem à mente e sua história era permeada de hiatos que escapavam à sua compreensão. 

Entre uma encomenda de costura e os afazeres domésticos não sobrou tempo para os cuidados 

e os prazeres. 

Murmúrios vindos da sala de estar, vozes desafinadas que soavam como uma cantoria, afora 

o palavrório dos homens na calçada, demoveram-na de sua distração. Juntou-se aos presentes e 

à reza, não obstante uma pergunta que ecoava, tiranicamente, ao contemplar o morto. O que ele 

fizera com sua vida? Não! – gritou a voz de sua lucidez, corrija o pronome na frase. 

– O que eu fiz com minha vida? – balbuciou entre um Pai Nosso que estais no céu e um 

bendito que a mais desafinada de todas as beatas começava a entoar, ao mesmo tempo moscas 

insolentes insistiam em pousar sobre a mortalha, como a profanar o morto. Desviou os olhos 

mortificados para o quadro do Sagrado Coração de Jesus na parede da sala. 

O cheiro adocicado das flores fê-la sentir náuseas e quase desmaiar. As mulheres 

entreolharam-se, apesar da reza seguida por comentários abafados com as mãos em concha, no 

ouvido umas das outras. 

 – Foi infiel a vida toda, o desgraçado! – indignava-se uma.  

A outra, forçando uma empatia com a viúva, dizia: 

– Coitada, só herdou dívidas. 

Cândida, reconhecida durante toda a vida como uma mulher virtuosa, fazia jus ao nome 

recebido no batismo. Mãe de oito filhos, sete homens e uma mulher, convivera sempre com a 

rudeza e a crueldade do patriarcado passado de geração a geração entre os homens da família, 

como um legado ou troféu.  

No entanto, há um momento que define qualquer destino: aquele momento em que a 

pessoa descobre quem de fato, é. Dona Candinha, para os mais próximos, percebeu isso quando 

as cinco netas: de dezoito, de dezessete, de dezesseis, de quinze e de quatro anos, entraram na 

sala do velório, ao lado da mãe. Viu no olhar da filha Geralda a repetição de sua história e teve a 

sã consciência de que podia intervir no destino delas. Não queria ver a própria sina que 
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reverberava no presente da filha multiplicar-se no futuro das netas. Ali, revelava-se a mulher que 

era e ter ciência disso era sinônimo de poder.  

Geralda, ainda em idade fértil e cuja igreja adventista que passou a frequentar após o 

casamento a proibia de usar pílula, certamente ainda teria filhos, muito embora sem dispor de 

tempo para as ternuras necessárias a qualquer criança.  

A concepção sempre se dava após a violência doméstica a qual era submetida quando o 

marido chegava embriagado, algo que todos sabiam e negligenciavam com o silêncio. A cada 

evento desses, sentia-se cada vez mais dependente dele, como uma manifestação da síndrome 

de Estocolmo. Valia-se da clássica desculpa que havia se machucado sem querer e pedia às filhas, 

numa quase súplica, para que não fizessem comentários a respeito, deixando implícita a aceitação 

compulsória ao desequilíbrio do marido. Quanto aos homens da família, tudo era razoado em 

nome da abominável cumplicidade masculina. 

Um pacto sinistro começava a ser partilhado naquela casa de mulheres: o da submissão. No 

entanto, dona Candinha despertava a consciência e incomodava-se com aquilo. Enquanto velava 

o marido morto e assumia o lugar de matriarca teve a certeza de que faria diferente dali pra frente. 

Deu-se o enterro. Viveu o luto. 

Durante o tempo em que se ocupou das tarefas burocráticas de anunciar ao Estado a 

passagem do marido, era na filha e nas netas que pensava. Assim, laborioso e apressado, foi-se 

um mês. Ao receber a certidão de óbito, deu como cumprida sua missão. Guardou-a no gaveteiro 

numa pasta onde estavam nascimento, vida e morte de todos da família, desde os avós. Não era 

uma mulher de letras, mas um livro quase perdido no meio dos documentos chamou sua atenção, 

abriu-o aleatoriamente e leu uma página qualquer fora do contexto; tinha dificuldade de 

interpretação de textos, mas achou que a escritora de sorriso largo, cuja fotografia estampava a 

contracapa, escrevera aquela mensagem para ela. 

Pensou. Olhou-se no espelho. Voltou a pensar no que leu. Dirigiu-se à sua imagem com uma 

voz inquisidora: então, Cândida Farias, você sabe a mãe que foi para Geralda e no que resultou 

isso, mas que tipo de avó você será para Ana Cândida, Ana Joaquina, Ana Maria, Ana Sofia e Anaíris, 

a menorzinha?   

A única certeza de dona Candinha era de que não sentiria o remorso de ver nas netas a sua 

expressão de resignação que tantas vezes refletiu-se no sofrimento da filha. Caminhou até a 

máquina de costura e juntou todos os vestidinhos de boneca que alinhavou para começar a 

ensinar à Anaíris os ossos do ofício. Entregou-os para Ana Joaquina doar à associação de mulheres 

vítimas da violência doméstica, que criara a despeito dos apelos da mãe para não fazê-lo. Seu pai 

vai se sentir afrontado – rogava à filha. 

A associação tinha na costura uma atividade empreendedora.  

As outras já haviam aprendido e desaprendido a costurar roupinhas de boneca. Divertiram-

se por algum tempo com o lúdico da experiência, mas logo descobriram o imensurável prazer no 

que realmente move o sonho individual que cada uma acalenta: Ana Joaquina e Ana Cândida, o 
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feminismo, administravam a associação de mulheres vítimas da violência doméstica; Ana Maria, a 

escrita; Ana Sofia, o vôlei. A pequena Anaíris, com sua face acobreada de pequenas sardas, 

aprendia a ler e escrever, já brincava com palavras e verbalizava suas primeiras rimas. 

A avó lia o verso que a neta fez para ela e guardou-o no gaveteiro do espelho português, 

junto ao obituário do marido. Persignou-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deu 

graças a Deus por ele ter morrido, jogou um xale sobre os ombros e acompanhou Geralda à 

delegacia. Já havia convencido os filhos a apoiarem a decisão da irmã em prestar queixa contra o 

marido.  

Dona Candinha foi a mudança que Geralda precisava para fazer sua própria travessia rumo 

à libertação. 

 Ali, encerrava-se um ciclo. 
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foto(grafar) e escrever – são tentativas de alcançar silêncios de linguagem, 
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Moro em São Gonçalo-RJ, sou professor de Língua Portuguesa na rede 
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primeiro livro de poemas, Ouro Preto e Outras Viagens. Em formato e-

book, pelo site Amazon, publiquei minhas traduções de Valperga, de Mary 

Shelley; Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, de Maquiavel; 

Carta da Jamaica: discursos e manifestos, de Simón Bolívar; A importância 

de ser Ernesto, de Oscar Wilde e Thomas Morus, de Silvio Pellico. E-mail: 

plantearvores2@gmail.com. 

 



 
revista de arte e crítica 

v. 1, n. 1, fev. 2019  
p. 32 

 

Alegre dia nasceu no Brasil pobre 

Quando ao Hades desceu tão vil vampiro 

Cuja bunda manchou assento nobre. 

 

Há festas do Oiapoque a Bom Retiro: 

Na foto o povo cospe do maldito 

De pele ressequida qual papiro. 

 

Os fariseus lhe rezam fútil rito, 

A morte de seu cúmplice chorando, 

Uma oração por cada seu delito. 

 

Surge a jovem viúva que, ostentando 

Lágrimas que são mil águas marinhas 

E pérolas num colar já transbordando, 

 

Esconde em negro véu as curvas linhas 

Do seu sorriso. Tanta vida resta 

E desejo lá dentro das calcinhas 

 

Que, findo o vil velório, faz a festa 

Desfrutando de cem homens o sabor 

Pagos com o farto espólio dessa besta. 

 

“Bela e do lar” – a louva o redator 

Da hipócrita coluna social –  

“Exemplo do recato e vero amor”. 

 

Sujando o estandarte nacional 

O esquife dessa bosta logo afunda 

Na tumba, desarranjo intestinal 

 

Causando na falange furibunda 

Dos vermes que quiseram lá comê-lo. 

Já vê do Inferno a noite tão profunda 

 

Onde Satã se apressa em recebê-lo. 

“Tratar-te-ei tal qual um presidente 

Que fez o povo sofrer como um camelo.” 

 

A cabeça partiu-lhe co’o tridente 

E um chicote usando, cujas tiras 

De um verde e amarelo resplendente 

 

Do povo saciavam justas iras, 

Fez chorar quem os pobres maltratava. 

Na língua escreveu-lhe as mil mentiras 

 

Que sem vergonha alguma recontava 

Com a ponta de uma faca enferrujada 

E era urina seu sangue que brotava. 

 

“De pau-brasil estaca eis afiada 

Que será de tua bunda eterno trono” 

 – Decretou Satanás com gargalhada. 

 

“O Brasil do petróleo era dono 

Mas tu o entregaste para a Shell 

E a Texaco das quais eras mordomo. 

 

Então engolirás, traidor Miguel, 

De merda um rio tamanho do Pré-Sal 

Com essa estaca tapando teu anel.” 

 

Um médium que conheço de Sobral 

Tais novas relatou a quem não risse 

Das mensagens do mundo não-carnal: 

 

“Assim padece o Judas que foi vice.” 
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Mineiro de Belo Horizonte. Integrou o conselho editorial do jornal A 
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estação de inverno do Cefet-MG [ago/07], e em lançamentos diversos. 
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Rogério Salgado de Poesia [3ª ed. jan/07] com o poema "Sertão". 
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em BH, com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura/PBH, e 

o recital de poesia "Cadeira", em Glaura [11/set/10], pelo Arte Itinerante 

da Proex-UFOP. Graduado em Filosofia e mestre em Estética e Filosofia da 

Arte pela UFOP, reside em Ouro Preto-MG. Lançou o livro de poemas Bal-

bu-cio, em 2015 [Multifoco-RJ]. O blog paralelepipedopoema é mantido pelo 

autor desde o primeiro semestre de 2007. E-mail: deividjunio@gmail.com. 
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o que alenta 

o que me fere 

uma fenda, esta 
 

o que interfere 

no que me abre 

e atravessa, chave 
 

de sal e sombra 

o que me seca 

e não esquece, sonha 
 

só uma lágrima 

dos olhos desce 

foram palavras, 
 

foram momentos 

tristes 

esses de agora 
 

é tarde pacas 

há tempos correm 

singrando os mares, vela 
 

nuvens seguidas 

de areia cinza 

e de censura, triste 
 

a nossa época 

corrói o mármore 

que antes era, e se 
 

repete  
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Lapidar a pedra,  

Inerte, no caminho, 

E dela extrair o sumo pueril, 

Que aspira um dia ser. 

Tocá-la, não apenas 

Com a ponta dos dedos, 

Mas com o âmago de mim. 

Parir gotículas de pura luz, 

No ventre das páginas 

Daquele livro prenhe de poemas... 

Assim seja [sorrateiramente], a força 

Dos ventos eflúvios, aos pés das montanhas. 

Assim seja a palavra indomável,  

A qual, de súbito [como sempre], me toma,  

E já não consigo respirar... 

E nem viver... 

Assim seja! 
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Nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, em 1986. Publicou alguns 

poemas e artigos em periódicos especializados. É doutor em Estudos 

Literários e mestre em Filosofia. Publicou o livro de poemas Na rua com os 

elefantes (2011). E-mail: defreitasjorge@gmail.com. 
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Nas horas que me resta, 

horas em que me sinto mais órfão e quando 

a tênue ligação com Prometeu é rompida, me pego 

a discutir comigo mesmo os melhores modos de tomar uma cachaça: 

seria com um singelo tumatinho cortado em cruz 

temperado cum cin-gotinha di limão e duas pitadinha de sal?  

Seria cum amendoinzinho frito ou cum gorduroso  

toucinho nadando na panela?  

Ou seria até, quem sabe,  

pura, queimando a goela? 
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Na sofreguidão dessa noite que cai  

pesada no Rio de Janeiro, meu  

peito asmático – no rítmico  

vai e  

vem de um fole furado –,  

tenta expelir uma palavra de conforto:  

 

fô – 

le –  

go. 
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A égua teve um jumentinho de dois pais diferentes, é jumento demais para tão pouca 

inteligência, mas o menino ganhou diplomação, saiu doutor e montou no primeiro burro que 

passou. 

Eu não confesso as minhas mazelas a padre nenhum, ponho-nas de molho e as deixo 

fermentar e virar cerveja. Bebo-as devagar, sem pressa nenhuma, há quem ache que os pecados 

matam, mas é preciso acreditar antes, que pecado existe, depois se deixar matar por eles, eu os 

curto como formas saudáveis de aprender com eles, só não aceito que eles preguem peças nos 

outros. 

Chorei, chorei, depois parei, mas antes chorei de novo, os acréscimos de águas são bons para 

o sertão, ajuízo esses aguaceiros a tornar tudo verde, estou parecendo pé de pitomba, cheiinho de 

flores brancas, as alegrias veem depois de cada chuvarada, já atinei isso pela criançada que brinca 

nas poças d’água, solta.  

De cabeça para baixo viu o mundo rasteiro, mais rasteiro do que é, um pé que vai primeiro 

não avisa ao outro do caminho, o buraco é mais fundo para quem olha apenas o firmamento, mas 

pé torto e anjo morto também entram no céu. 

Domingas da ferida aberta casou-se com Monsolo, tiveram três filhos homens, dois 

morreram solteiros, e um casou-se depois de morto, ele trocou o sagrado pelo profano e brindou 

o fim do mundo em janeiro, mas o mundo tinha acabado em dezembro e o padre não professou o 

casamento. 

Beijo de mulher brava não traz prazer algum, ficamos com medo de perder os beiços, ou que 

ela nos coma a língua toda, mas nem todos os sapos têm boca grande, mas há as pererecas que 

nem querem saber, só querem saber dos beijos. 

Porém escrevo temente às coisas que digo, se alguma alma malévola descobre-me por 

dentro, e pode percebe que eu não tenho suficiente inteligência para zombar do coitado do 

jumento, melhor que eu me cale então e passe a cuidar da burrice que me cabe.
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Não se pode pintar o que se vê, pois a alma das coisas não se mostra nas tintas,  

Não corte a tua orelha para adornar o brinco sem antes saber se ele dá ouvidos aos teus lamentos 

A tua devoção às vezes pinga, às vezes vaza, mas não pode saber o que corre no coração de um 

homem, uma vírgula posta depois do antes não detém o fluxo da ideia, só se vês o sangue de cada 

palavra atribuindo sentido por onde passa,  

Assim não leve uma carta a um homem morto,  

Mas sim um espelho onde reflita os seus olhos, a sua chama que dá vida ao depois  

Não ofereça um peito a um coração que nunca amou, seria perda de tempo tentar deter o tempo nas 

pulsações imprecisas, de fato e ofícios, eu não preciso de despertador, mas um cobertor, uma escova 

de dente, o elevador, o infinitésimo décimo andar, o corpo solto das amarras e a cura me beijando por 

dentro  

Não se trata a dor com o que mora do lado de fora, nem beijos combinados previamente,  

Ex-votos, os membros a cabeça, os penteados regulados, os pentelhos raspados,  

O cheiro de cabelo queimado, a mente fritando os miolos, um quarto de litro de cogumelos e uma mão 

de catchupe 

A agenda refeita na hora da morte, para iludir os credores, o nome sujo no outro mundo 

A vida não mente, somos míopes lendo errado ou analfabetos escolados tirando onda de letrados com 

uma prancha de papel,  

As agendas eletrônicas não têm pena de mim, não tenho tempo para nada,  

O amor repousa na fachada do prédio, na faixa seletiva, na linha exclusiva do trem, na faixa seletiva 

matar ciclistas,  

Tão longe dos olhos que pedi vistas ao processo de importação de bonecas infláveis da China,  

O dois dormem juntos numa gaveta esquecidos na cômoda 

O porteiro diz que o amor é café pequeno ante as exigências do mundo 

Ai de mim que creio em ti,  

Pobre então de nós dois, amém 

  

https://www.google.com/search?q=chatichupe&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiHmcyY7YHdAhVCvZAKHbBeCtgQsAR6BAgGEAE
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Com a queda daquela folha a ilha chegava ao fim, última folha seca que a sustentava tomou a corrente, 

navegou e foi embora,  

Não temos controle de nada, a vida é uma possibilidade de tantas coisas, mas tão poucas nossas,  

Depois vem o fim, dizem que o fim é o fim, mas eu sei que depois do fim vem outro fim,  

Um corpo tem a lembrança exclusiva do que diz e do que sente,  

A imaginação tem umas probabilidades latentes de criarem realidades,  

De estender o mundo  

De trazer em si todas as vidas que sente, as suas e dos outros corpos de que lhes tocam,  

A dor é a interlocutora da loucura enquanto ainda ela é sã,  

Depois não, depois ela é a cura,  

A casa era o refúgio, mas os meus olhos quiseram cruzar o horizonte e os meus pés exigiram estradas,  

A minha alma tomada do desejo de liberdade, ao que estava esmagada pela dissecação do coração,  

Deu as mãos à loucura  

Criou, um céu, um deus próprio, e uma árvore da vida,  

Uma ilha navegável ao sabor da corrente  

Onde as águas eram doces e as folhas perenes. 
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13 de dezembro de 2037: uma equipe de engenheiros conduz uma operação de emergência 

para drenar a lava radioativa dos reatores 3 e 4. Apesar de bem-sucedidos, nenhum deles sobrevive. 

12 de janeiro de 2038: a nuvem de radiação atravessa o mar mediterrâneo, pairando 

inicialmente sobre os países Egito, Líbano, França e Mônaco. Cai uma fina chuva. 

11 de dezembro de 2039: o Planeta Terra é oficialmente declarado como inabitável. 

 

Hoje eu sonhei sobre Cinema. Tentei explicar para o Pedro o que era; como as pessoas 

ficavam sentadas durante horas na frente de imagens que se moviam freneticamente. 

Pedro achou irônico, e não entendeu. “Que estranho isso das pessoas que preferiam saber 

da vida dos outros do que viver suas próprias vidas”, ele disse, e eu falei que havia algo de mágico 

em viver a vida de outra pessoa, ao menos por algumas horas. 

Nesse dia nos vestimos a caráter e interpretamos personagens. Fizemos cinema, mas para 

Pedro não havia diferença entre aquilo e o teatro. “A linha entre os dois não costumava ser tão 

tênue”, eu disse a ele, “e de certa forma as imagens quando dispostas na tela se tornavam uma 

outra coisa”. Pedro foi brincar no lago e eu temi que ele morresse sem nunca entender. 

Hoje eu sonhei sobre Cinema, e talvez Pedro estivesse certo, talvez nossas vidas fossem tão 

sem graça, e tão carentes de emoção e vivacidade, que frequentemente buscávamos imagens 

numa tela para nos satisfazer. Imagens essas que se moviam bem mais do que nós, num mundo 

bem mais colorido que o nosso. 

Mas hoje eu sonhei sobre Cinema, e se sonhei é porque sinto falta. 

“As pessoas costumavam fazer filmes de si mesmas, Pedrinho, dela e dos outros. Faziam 

imagens, como o desenho que você me fez um dia e disse que erámos eu e você. Mas essas 

imagens, esses filmes… de certa forma eram perfeitos e era como olhar-se no reflexo das águas. 

Era assim? Não me lembro mais”. 

Me recordei que esses filmes tinham música, e muita boa música, e que alguns ensinavam 

coisas, uns duravam horas, dias, enquanto tantos outros duravam segundos e então acabavam. 

Mas as pessoas passavam muito tempo de suas vidas olhando pra imagens em telas. Isso era 

bonito, eu acho. Não sei mais. 

Mas Pedrinho não estava mais interessado nisso de Cinema. Não é tão divertido como 

brincar com os peixes do lago, ou acender e apagar fogueiras. 

Choveu fino hoje, e me e veio à cabeça que não é para sempre que poderemos viver assim. 

Confesso que postergo esse pensamento quase que diariamente. Quase que diariamente eu 

abraço Pedrinho. Eu espero que ao menos disso, um dia ele possa entender o porquê. 
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É curioso o nascer do dia: 

dissolve o breu das horas 

do silêncio, 

esvanece as dores 

do ontem. 

 

O céu festeja a vinda do Sol, 

deus antigo. 

Prenuncia o alívio 

dos pesadelos 

da mente. 

 

O passado se esvai 

na urgência do agora, 

que transforma em vida 

coisa morta. 

 

 

 

 

  



 
revista de arte e crítica 

v. 1, n. 1, fev. 2019  
p. 49 

 

vai-e-vem de ondas, 

imensidão encharca, 

afoga corpo,  

afoga alma 

 

solidão é calmaria 

palmeiras, ventania, 

ondas de cabelo 

confundem-se com mar 

 

o sol se perde 

em raios laranja-lilás, 

fica o breu: 

lento, certo 

 

é noite 
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À beira do caminho, quedavam-se em grupo para receber dos carros a luz intensa dos faróis 

que serviria de candeeiro à rotina noturna. Uma luz intermitente acompanhada pelo som das rodas 

que chiavam a cada curva, na certeza de que a vida e a morte estavam ali a dois passos. Quisera 

correr para o meio do caminho e deixar-se ficar imóvel à frente de um desses carros e por ele ser 

colhida até nunca mais ou gritar por ajuda e pedir para a levarem para um lugar longínquo onde o 

nada desse lugar ao vazio, porque o vazio poderia ela preenchê-lo com alguma coisa, mesmo que 

não fosse verdadeira, qualquer coisa que enchesse como as batatas cozidas lhe enchiam a barriga 

em noite de abundância. Mas não. Não era capaz. Ficava para ali a olhar o espaço que o seu reino 

comportava, tudo o que os seus olhos viam. Todo o mundo era seu. E era vasto o seu reino, desde 

uma ponta à outra do caminho onde dormitavam para, no dia seguinte, se fazerem à estrada, à 

procura de mais um trabalho honesto, um trabalho de quebrar o corpo, moer os ossos, rasgar a 

carne, matar a fome que esganava. 

 Precisava de uns sapatos. De uns sapatos, estás a ouvir? O frio não tardará a chegar e os 

meus pés doem-me como tudo. Ainda me lembro do inverno passado, da neve e do gelo, dos meus 

pés dormentes, negros, tísicos… 

Não havia dinheiro para sapatos, nem para roupa, nem para comida… 

 Vamos ver se alguém tem caridade… 

Viviam da caridade dos outros, do nada que os outros esbanjavam, depositavam em caixotes, 

atiravam para a rua. Esse nada que para eles era tudo. E foi por causa de nada terem que, um dia, 

alguém lhes prometeu tudo. 

 Deixe-me levá-la. Ficará em minha casa. Dou-lhe comida, cama e roupa lavada. Ensino-lhe 

boas maneiras e deixo-a aprender a ler. Que idade tem a rapariga? 

 Doze. 

 Não percebi. Quantos? 

 Doze – disse num tom de voz sufocado pela dor e pela angústia de ter de abdicar de uma 

das suas filhas. A mais velha. Aquela por quem já tinha matado. Contara essa história uma vez, uma 

única vez e calara-se. Nunca mais a tinha sequer relembrado. Não ousara. Mas, agora, quando se 

preparava para a entregar, lembrou-se de novo. Choravam muito os dois bebés. Um era seu, o 

outro de uma rapariga que trabalhava com ela nos campos agrícolas. 

 Os bebés choram. Devem ter fome. – Disse. 

 Eu vou vê-los, não te preocupes. Continua a trabalhar para o patrão não ralhar. Eu vou ver 

as meninas. 

O leite escasseava. Há muitos dias que alimentava a sua filha com as sobras do leite de pacote 

da rapariga. Punha-lhe água dentro e escorria essa água baça, suja de leite, para o biberão que 

aquecia num caldeiro com água em cima do lume. O leite escasseava. As crianças choravam até 
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que uma delas deixou de chorar. A mão que lhe apertava o nariz e tapava a boca impediu-a de 

respirar. A filha da rapariga que trabalhava no campo agrícola jazia, agora, numa cama improvisada 

com toalhas de turco e um lençol de linho rasgado. A outra mamava o leite com o apetite voraz de 

quem luta pela vida e a engole toda de uma vez.  

E anos depois… Depois de quê? Depois da chuva, da neve, do vento, da fome, da dor, da 

morte… Anos depois teria de deixá-la ir. 

 Tem doze anos e tem bom corpo para trabalhar. Sabe fazer tudo: cozinhar, lavar roupa, 

fazer as camas, costurar… Leve-a que me estorva. Não tenho pão para lhe dar. 

Não disse nada. Olhou apenas sua mãe e gritou surdamente com os olhos. Rasgou o infinito 

com um raio de dor e sangrou toda por dentro. Que a deixasse ficar. Que faria tudo o que lhe 

mandassem. Que não reclamaria. Que seria forte. Tudo isto pensou. Mas não disse. Foi. Não sabe 

bem como, foi como se um vento lhe passasse por debaixo dos pés e a levantasse, fazendo-a 

levitar. Os olhos fechados, o cabelo ondulante, a boca cerrada, o rosto empedrado… Ao longe o 

choro abafado de seus irmãos, uma descalça, o outro nu, o rosto de fome de seu pai e a mudez 

infinita de sua mãe. 

Foi assim que o elo se quebrou. Durante anos, a vida que a pobreza lhe prometera foi 

esquecida, sendo que esquecida significa guardar na memória e não lhe tocar; usar uma gigantesca 

chave de ferro bem pesada e dar dez voltas à arca das recordações e atirar a chave para o 

esquecimento, perdê-la de vista, embora sabendo que se encontra por ali algures. Perdeu-se a 

chave e ela e o lugar que o mundo lhe deveria ter destinado. 

O tempo foi ocupado pelo trabalho, tudo naquela casa era feito por ela – uma máquina 

desumana com capacidade para tomar conta dos moradores, dos seus jardins, das suas mobílias, 

das suas roupas, das suas jóias, dos seus afazeres, responsabilidades e aborrecimentos. E dela era 

também a culpa do leite morno, do café fraco, do grão de pó, do lençol amarelo… Mas aprendera 

a ler, tudo isso valia, então, a pena. No entanto, continuavam a lembrar-lhe de que não havia lugar 

para si nas festas e receções, na mesa da sala de jantar, no banco da missa, no balcão do café… 

 Parabéns! Fazes hoje 24 anos, não é verdade? 

Parecia-lhe impossível que tivesse deixado de ser invisível. Tinham-se lembrado da data do 

seu aniversário e sabiam quantos anos fazia. Mas por que motivo teriam ignorado os aniversários 

anteriores? Por que seria esta uma data especial? 

 Temos um presente de aniversário para ti.  

O seu coração acelerou. Iria finalmente ver o seu trabalho reconhecido. Afinal, julgara-os 

mal. Eram apenas pessoas cautelosas, quiseram educá-la e estavam, agora, dispostos a arranjar-

lhe um lugar, um lugar só para ela, aquele que lhe estava destinado à nascença, um lugar de 

carinho e afeto. Faria parte da família, vestiria bonitas roupas e passearia com eles pelas avenidas 

da cidade. 

 Como já deves ter ouvido, uma vez que não és surda, a nossa tia que vive sozinha na quinta 

está muito debilitada. A doença surpreendeu-a e está acamada, necessitando de cuidados 
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constantes. Irás para sua casa e tratarás dela até que os seus dias acabem. Não a deverás deixar 

sozinha, nem por um minuto.  

O entusiasmo que antes lhe roborizara a face esmoreceu. Já tinha ouvido falar da tia, uma 

mulher austera que tinha tanto de hedionda como de barras de ouro no cofre. Toda esta família 

vivia às suas custas e ansiava pela sua morte para poder, enfim, deitar mão à sua fortuna. Era uma 

mulher intratável, a tia, mas ela nunca a vira. 

Levantou-se cedo. Comeu um pão atrasado e bebeu uma caneca de café com leite sem 

açúcar. Levou uma pequena mala com os seus trapos habituais mais a farda de serviço. Encontrou 

em cima da mesa da cozinha um bilhete de comboio sem mais nada. Ninguém lhe deixou uma 

mensagem. Ninguém se despediu dela.  

A viagem foi longa. Adormeceu. 

O apito do comboio fê-la despertar apressadamente. Onde diabo estaria. Desceu. Ninguém 

a esperava. Perguntou pela quinta e pela tia ao maquinista, que lhe indicou um caminho de terra 

batida e a garantia de um passeio pedonal de pelo menos dez quilómetros, terminando as 

informações à gargalhada, desfazendo nela e na sua fraca figura. 

Pôs-se a caminho, a noite começara a cair e levaria muito tempo até chegar ao seu destino. 

Quando chegou, já a escuridão roubara toda a luz do dia e a prendera do outro lado do 

mundo. Não havia uma luzinha que fosse para lhe alumiar o caminho e o vento soprava por entre 

os ramos das árvores, fazendo-a tremer de medo. Bateu à porta, uma e outra vez, mas ninguém a 

abriu. Estava cansada e com fome, de maneira que se aninhou por debaixo do pequeno alpendre 

que cobria a entrada e lá adormeceu até o sol lhe bater no rosto e uma voz a fazer estremecer: 

 Bom dia! 

Era o carteiro. Entregou-lhe o correio e desapareceu tão depressa quanto as suas pernas 

conseguiram pedalar a velha bicicleta de que se fazia acompanhar. A rapariga bateu de novo à 

porta e, quando começava a pensar que a tinham enganado, alguém lhe respondeu de lá de 

dentro. Minutos depois, a tia abriu-lhe a porta e cumprimentou-a com desconfiança. A rapariga 

contou-lhe o sucedido e a tia ficou cheia de pena dela, mas muito contente por, finalmente, ter 

companhia. No início, pouco falava com ela, andava entretida na sua jardinagem e nos seus 

bordados, mas, à medida que o tempo foi passando, foram se conhecendo melhor e a tia tinha 

cada vez mais a certeza de que esta rapariga era uma boa pessoa. 

Um dia, moribunda na cama, comida pela febre, resolveu contar-lhe a sua história e de como 

tinha ficado rica.  

Há muitos anos, mais do que a memória lhe permitia recordar, era rapariga nova e trabalhava 

num campo agrícola de um senhor abastado que vivia sozinho na sua grande propriedade. Tinha 

uma filha com meses de idade e com ela ia para todo o lado, visto não ter marido nem família que 

a ajudasse. Numa tarde de intenso calor, a sua bebé não parava de chorar e sem saber que mal lhe 

chegara acabou por morrer. Valera-lhe a bondade de uma mulher que com ela trabalhava que 

também era mãe de uma menina de meses e que muito consolo a deu.  A sua bebé era tudo o que 
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tinha, a razão da sua vida, depois de ela morrer nada mais a alentava. Caiu numa tristeza profunda, 

deixou de trabalhar e entregou-se à loucura. O patrão era um homem sensível e teve tanta pena 

dela que a deixou ficar, primeiro numa loja de arrumos, dava-lhe um naco de pão e um prato de 

sopa quente. Depois, quando a doença a apanhou por causa do frio, levou-a para dentro de casa 

e sentou-a com ele à mesa. Ela foi recuperando. Começou a tratar da comida, em sinal de 

agradecimento, depois foi arrumando a casa e conversando com o patrão, a quem passou a tratar 

pelo nome próprio e, assim, foram se acostumando um ao outro. O patrão não tinha filhos, mas 

tinha uma irmã e duas sobrinhas que viviam na cidade e a quem costumava enviar uma avultada 

quantia em dinheiro, todos os meses. A irmã nunca o visitava, mas, quando soube que tinha metido 

uma mulher dentro de casa, decidiu ir até à propriedade para se assegurar de que nada mudaria 

no que aos dinheiros dizia respeito. O irmão tranquilizou-a e ela não voltou a aparecer. O certo é que 

sendo o patrão muito mais velho do que a rapariga, que agora já o não era, acabou por falecer primeiro.  

 E o que aconteceu depois, senhora? 

 Bom… depois fiquei a saber que tudo o que era do patrão passou a ser meu, uma fortuna 

tão grande que não a conseguiria contar mesmo se quisesse. O único pedido que me fez, antes de 

morrer, foi que continuasse a cuidar da sua irmã e das suas sobrinhas, enviando todos os meses a 

quantia de sempre. Bem sei que essas velhacas não querem saber de mim para nada e que anseiam 

pela minha morte como quem pede pão para a boca e eu não terei outro remédio se não deixar-

lhes tudo o que tenho… para mal dos meus pecados. 

Assim se fez ouvir a tia que, afinal, não era nem austera, nem intratável.  

A rapariga tratou da tia, que antes não era sua, mas que agora passara a ser, e a tia melhorou. 

A doença resolveu abandoná-la, pelo menos por uns tempos, e ela abraçou a vida com mais 

entusiasmo do que nunca, partilhando-a com a rapariga que tinha, finalmente, uma boa vida. 

Continuava a ser a criada, é certo, cuidava da casa, das roupas, das refeições, mas era tratada com 

respeito e, de vez em quando, recebia um gesto de afeto da tia que começava a sentir por ela um 

carinho especial. 

 Vou alterar o meu testamento – disse, um dia, a tia.  Vou fazer-te minha herdeira. Poderás 

tu cuidar de tudo e continuar a cumprir a promessa do meu adorado patrão? 

A rapariga corou, sabia muito bem o que isso significava e não queria acreditar que fosse 

possível a sua sorte mudar assim. Baixou a cabeça e os joelhos dobraram-se por vontade própria, 

caindo aos pés da tia. Chorou desesperadamente como quem pede pela vida e disse-se pouco 

merecedora da sua tão grande bondade. A tia levantou-a para si e num abraço sincero disse-lhe 

estas palavras: 

 Serás a dona deste reino que é tão grande quanto o espaço que os teus olhos avistam. Não 

mais terás de beber água baça, suja de leite… 

Ditas estas palavras, caiu redonda no chão e não mais se levantou até ser levada para o 

hospital. 
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Os dias passavam lentamente. A rapariga não tinha, agora, muito que fazer. Um dia, foi 

convidada a deslocar-se à cidade para falar com o advogado da tia, mas recusou. Então, dias 

depois, recebeu, por carta, a informação de que tudo o que era da tia era, agora, seu: as 

propriedades, o dinheiro, os bens, as roupas, as joias… tudo o que sempre desejara. Ao princípio, 

não sabia muito bem o que fazer, mas, depois, começou a viver mais alegremente, comprava tudo 

o que lhe ofereciam para venda à porta da sua mansão, contratou criados, cozinheiros, jardineiros, 

motorista… Vestia-se bem e comia melhor ainda. Contudo, algo lhe parecia errado nesse seu modo 

de vida. Sem saber porquê, não conseguia afastar-se da propriedade mais do que a uma 

determinada distância. Sentia-se presa ali e sempre que tentava partir, pedindo ao motorista que 

a levasse a passear, sentia um tal aperto no peito que se via obrigada a regressar a casa.  

Passaram-se os meses e os anos. Tentou, em vão, encontrar a sua mãe, o seu pai e os seus 

irmãos. Estava, agora, tão sozinha como estava antes, tinha apenas para sua companhia a vida 

luxuosa que a tia lhe deixara. 

Assim vivia no sossego da casa grande. Até que, certa noite, recebeu uma estranha visita. 

Não percebeu muito bem se estaria a dormir e se tudo não teria passado de um sonho, pelo que 

não deu muita importância ao assunto e continuou na sua tranquila rotina. No entanto, algumas 

noites mais tarde, tudo se repetiu, uma estranha voz chamava por si à porta do seu quarto. Desta 

vez, movida pela curiosidade que se sobrepôs ao medo, levantou-se da cama e aproximou-se da 

porta do quarto. 

 Quem és tu? O que queres de mim? 

 Não me reconheces rapariga? Sou o teu pai, aquele que deixaste cheio de fome. 

Ao ouvir estas palavras tentou, de imediato, abrir a porta, mas não conseguiu, estava presa 

pelo lado de fora e não conseguia abri-la. Então, voltou à conversa: 

 Gostaria de o ver paizinho, por que não me abre a porta? 

 Não posso, querida filha, estamos em lugares muito distintos. Precisava apenas que, 

amanhã à noite, me deixasses na mesa da cozinha um bom farnel para que o possa comer, pois 

ando morto de fome. 

Não mais dormiu a rapariga, esperou impacientemente que o dia raiasse e, mal chegou à 

cozinha, ordenou que cozinhassem um banquete pois, à noite, depois de todos se irem deitar, iria 

ter visitas para jantar. Assim aconteceu e, mais uma vez, à noite, a rapariga não conseguiu sair do 

seu quarto, mas muito se espantou quando, no dia seguinte, viu a mesa vazia. Tudo o que se tinha 

cozinhado, no dia anterior, tinha sido devorado. Apesar de não ter recebido mais nenhuma visita 

a solicitar comida, a rapariga continuou a ordenar a confeção de lautos e faustos banquetes, todos 

os dias. 

Meses se passaram até que voltou a ouvir leves pancadas na porta do seu quarto. 

 Quem é? É meu pai? 

 Não, rapariga. Sou eu a tua mãe, aquela que te vendeu à senhora rica. Não te lembras de mim? 

 Claro que sim, mãezinha. Poderá abrir-me a porta para que a possa abraçar? 
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 Não posso, querida filha, estamos em lugares muito distintos. Precisava apenas que, 

amanhã à noite, me deixasses na mesa da cozinha o dinheiro da tua venda, porque a senhora rica 

nunca mo chegou a dar. E eu preciso dele para cuidar dos teus irmãos. 

Assim aconteceu. No dia seguinte, depois de as cozinheiras prepararem o banquete e de 

todos se deitarem, a rapariga deixou, em cima da mesa, dentro de uma caixinha de papel, uma 

avultada quantia em dinheiro para que a sua mãe a pudesse levar. 

Cumpriu, a rapariga, estes rituais durante meses até receber uma nova visita, desta vez de 

sua irmã que queria uns sapatos para calçar, pois o inverno estava à porta e ela bem se lembrava 

da neve e do gelo, dos pés dormentes, negros e tísicos. A rapariga repetiu o pedido que fez a seus 

pais, mas recebeu da irmã a mesma resposta: 

 Não posso, querida irmã, estamos em lugares muito distintos. Precisava apenas que, 

amanhã à noite, me deixasses na mesa da cozinha uns sapatos quentinhos para passar o inverno. 

Por fim, chegou a vez do seu irmão que lhe pediu uma roupa quentinha para usar. Logo a rapariga 

mandou fazer belos fatos por medida e lhos deixou como requerido na mesa comprida da cozinha. 

Os criados assistiam à loucura da rapariga, dia após dia, mas não paravam de cozinhar, de 

arranjar sapatos, fatos por medida e de colocar uma caixinha para que a rapariga lá pusesse dentro 

o dinheiro que entendesse. O certo é que todas as noites tudo era levado e todas as noites a 

rapariga ficava impedida de sair de seu quarto, cuja porta teimava em não abrir.  

Muitos anos se passaram até que o seu dinheiro deixou de poder pagar os serviços dos 

criados, dos cozinheiros, dos jardineiros, do motorista… A rapariga ficou sozinha, se bem que 

sozinha estivera ela toda a sua vida. Apenas a tia lhe tinha dado uma réstia de esperança ao tomá-

la uma vez em seus braços e ao lhe ter dado um abraço sincero. Deixou, também, de enviar o 

dinheiro à irmã do patrão da tia que nunca reclamou a sua parte. Era provável que, entretanto, 

tivesse morrido e que as suas filhas fossem demasiado preguiçosas para fazerem o que quer que fosse. 

Deixou a rapariga de fazer muitas coisas, mas não de sair pela manhã e percorrer os prados 

verdes da propriedade da tia. Neles conseguia encontrar alguma tranquilidade, a paz de espírito 

com que a vida nunca a presenteara. Depois, ao entardecer, voltava para casa e ficava a ver o pôr 

do sol na sala de vidros da casa grande até a noite a privar de qualquer luminosidade. 

A tia regressou, por fim, do hospital. À porta da sua sumptuosa moradia encontrou uma 

criatura aninhada, em posição fetal, toda enrolada em trapos velhos e uma cesta com pão 

bolorento. Tinha o ar sereno de quem se encontrava a dormir, mas foi preciso forçar os seus 

membros para os levar à posição original. Estava, agora, estendida sobre uma maca, como sempre 

estivera: descalça, com fome, sozinha. A tia nunca soube de quem se tratava. Ninguém perguntou 

por ela, ninguém a procurou, ninguém assistiu ao seu funeral, ninguém a visitou na campa. Mas 

ela continuava viva, no seu prado verde, correndo por cima dos montes que tocavam o céu e aí 

tinha encontrado, finalmente, o seu lugar, aquele que lhe cabia e ela a ele, aquele que não era de 

mais ninguém, só seu, o lugar que lhe estava destinado... 
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Meus mortos mortos vivos e enterrados 

Por vivos mortos corpos descarnados 

Meus vivos vi-os mortos desterrados 

Por vivos mortos mortos e encarnados 

Meus mortos? Vi-os vivos sepultados 

Seus corpos putrefatos animados 

Meus vivos? Corpos mortos reputados 

Vivos mas mortos vivos dizimados 

Meus mortos sonhos mortos acordados 

Meus vivos mortos corpos ensonados 

Meus sonhos? Vi-os vivos enlutados 

Meus sonhos? Vi-os mortos encorpados 

 Vivo? Vivo mas corpo amortalhado 

 Sonho? Sonho mas morto incorporado  
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para Kelvim Amorim 

 

“deus é bom” certifica o esperançoso 

de que seja o amanhã cheio de graça 

“graças a deus” exclama o venturoso 

radioso pelas glórias alcançadas 

“deus é pai” assevera o temeroso 

de atravessar o risco que o ameaça 

“deus é mais” clama aquele fervoroso 

de olhos postos no céu voz embargada 

“deus é fiel” afirma o mentiroso 

como penhor cautela uma fiança 

“foi deus quem quis” sussurra o lamentoso 

ante a morte imprevista da criança 

 

“sou quem sou” diz de si deus o orgulhoso 

e esse orgulho é o que é: humano. Nada 
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O bom comandante 

dispensa  

o envio de reforços para o combate 

dispensa do combate os convocados 

da convocação os alistados 

do alistamento os habilitados 

desmobiliza o regimento 

 

Proíbe 

dispêndio com provisões e equipagem 

devolve o arco e a flecha à caça 

a foice à ceifa 

os cavalos às carroças as carroças aos pastos 

destina gongos e tambores à comemoração 

bandeiras e flâmulas à ornamentação 

dos civis acampamentos 

 

Desguarnecido, evitará 

exército que avance em terra estrangeira 

tropa que ocupe cidade alheia 

batalhão que cerque províncias aldeias 

pelotão que pilhe incendeie 

(destacamento 

insubordinado ao seu próprio comando) 

 

O bom comandante é a Lei Moral 

como um ovo, despojado 

resiste ao choque da pedra de moinho 

 no sulco da Terra plantado 

eleva-se às bênçãos do Céu, capitão celeste 

 como um carvalho disciplinado 

feliz é 

 Vento Leste 

 

Leal 

general 

abdica de táticas manobras estratagemas 

às ideias espiona-as a princípio enquanto inimigas 

entre si 

(mas o batedor tornado mensageiro embaixador 

diplomata conciliador) 

aos humores aplana-os e 

limpa-os 

retira-lhes as esparrelas paliçadas os fossos 

aterra o lodaçal 

 

Despe-se do uniforme desveste a farda 

pelo chapéu de palha 

  o capacete 

pela túnica de linho 

  a cota de malha  

pelo cajado ou enxada 

  a chuça a espada 

o bom comandante é desnudo 

de paramentos insígnias indumentos 

coisas tais 

 

Porque 

 a arte da guerra 

 é capacitar  

 a paz 
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Mestre José Amaro: um nordestino exemplar  

 

Mestre José Amaro bate forte no pedaço de sola como queria bater em sua mulher e filha 

para descontar a raiva. Nordestino orgulhoso e viril como é, não se permite sentir outra coisa 

senão ódio e frustração para com sua situação. Chorar? Jamais. Este é o ponto inicial de Fogo 

Morto, romance regionalista de José Lins do Rego que conclui o ciclo da cana-de-açúcar iniciado 

com Menino de Engenho, publicado em 1932.  

A premissa de Fogo Morto, publicado onze anos depois, em 1943, é a princípio simples, mas 

se desenrola numa análise intrincada da figura nordestina e do meio que o cerca. Na primeira 

parte somos apresentados ao soleiro José Amaro, um tradicional personagem do sertão 

nordestino dos anos vinte e trinta. Encaixando-se perfeitamente na descrição do nordestino de 

Albuquerque Júnior (2013), é um homem rural, viril, xucro, totalmente contrário às 

transformações que o mundo vem sofrendo, patriarcal, machista e racista.  

Mestre Zé ou Zeca, como é chamado pela esposa Sinhá, se mostra insatisfeito com tudo e 

todos desde o momento em que somos apresentados a ele. Está insatisfeito com sua vida, com a 

mulher que nunca lhe deu um filho homem para perpetuar seu legado, com a filha trintona que 

nunca arranjou um casamento, com ter de trabalhar para um senhor de engenho a quem não 

respeita – falta ao senhor virilidade, é mole demais –, insatisfeito até mesmo com o fato de não 

estar, àquela altura da vida, rico. Pois se ele quisesse, estaria milionário, mas não aceita trabalhar 

para patrão folgado.  

Esta, junto à insatisfação com o mundo, é a segunda característica que faz de José Amaro 

um exemplar espécime do homem nordestino da época: não aceita desaforo de ninguém. Como 

diz ainda Albuquerque Júnior (2013), da necessidade de reafirmar seu poder como homem surge 

a tradição de violência e desmandos do sertanejo. Nenhum tipo de humilhação ou desacato seria 

tolerado, seja por outro homem comum ou por uma autoridade. Mestre José Amaro, apesar de 

muitos convites de trabalho, só faz serviços para quem quiser e se orgulha muito disso. Seu grande 

conflito na obra com o Coronel José Paulino se dá pois este “grita demais”, e patrão que gosta de 

dar carão não é patrão para Mestre Zé.  

Mas essa desavença nem de longe é sua única no desenrolar da trama. Zé, branco com muito 

orgulho, não tem muito apreço pelos negros que passam pela estrada em frente ao seu casebre. 

Com o negro Floripes, mensageiro de José Paulino, se desentende mais de uma vez. Para o Mestre, 
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o negro não lhe dá o devido respeito que merece como branco nem sabe seu lugar de direito. Na 

época em que se passa a trama a abolição da escravatura já não era novidade nos centros urbanos, 

mas em pleno sertão onde se localiza o engenho Santa Fé o pensamento dos homens não 

acompanhara os fatos na mesma velocidade. De qualquer forma, os negros e seus descendentes 

ainda eram relegados aos trabalhos degradantes e de baixa reputação (HOLLANDA, 1995), daí 

surgia mais uma das muitas insatisfações de José Amaro: por que ele, branco, tinha de se sujeitar 

a um trabalho de negro? Certamente não lhe davam seu devido valor.  

Um de seus companheiros de beira de estrada, Capitão Vitorino, num certo dia vai a Mestre 

Zé para conversar sobre política, mas este demonstra pouco interesse. Inculto e preocupado 

demais em terminar suas selas e arreios, a única coisa que o Mestre sabe sobre política é que está 

tudo errado – e na época tudo estava mesmo. A figura do homem sertanejo viril surgiu no auge 

da crise política e econômica do Nordeste como uma reação ao caminho que a sociedade tomava. 

Neste contexto, as mudanças em ritmo acelerado mudavam a paisagem e a cara da região, o lugar 

das mulheres mudava e com isso a sociedade nordestina ia se feminizando. (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2013). A figura do nordestino bruto vem para tomar as rédeas da situação de forma 

violenta, criar os filhos duramente para que não se desviem e garantir que a mulher permaneça 

em seu devido lugar. 

A mulher de Zé, Sinhá, e sua filha, Marta, ele trata como trata o couro com que faz suas 

solas: com dureza e pancadas. Sinhá só faz e diz o que o marido, o patriarca, dita – e mesmo assim 

não escapa da sua constante fúria. Zé joga sobre ela a culpa de boa parte de seus infortúnios na 

vida: se não tivesse se casado com ela, ele teria uma vida melhor; se ela tivesse lhe dado um filho 

homem, viril e saudável, ao invés da filha problemática, ele teria uma vida melhor. Segundo 

Albuquerque Júnior (2013), o modo de vida do nordestino era transmitido pela própria família, 

geração após geração. O pai ensinava ao filho desde pequeno a não chorar e não brincar de 

boneca; menino brinca com menino, menina brinca com menina. Mas Sinhá, mulher ruim, não 

dera a José Amaro sequer um filho homem para dar continuidade à sua linhagem de macheza 

implacável. 

A filha, Marta, permanecia solteira aos trinta anos, o que era extremamente incomum numa 

época em que as meninas se casavam aos doze com homens vinte anos mais velhos. Zé não 

entendia a situação da filha, já vira meninas muito mais feias bem casadas, mas a sua parecia 

“fazer de propósito” para lhe dar desgosto. Criada num ambiente inóspito sob a rispidez impassível 

do pai, Marta é apresentada na obra com uma tristeza constante e perene e que posteriormente 

evolui para transtornos mentais. O pai tenta curá-la da única maneira que sabe e acha correta: 

com uma boa surra.  

No decorrer da parte do livro que protagoniza, José Amaro só mostra apreço por dois 

personagens: Alípio e seu superior, o cangaceiro Antônio Silvino. Alípio é um rapaz que 

compartilha dos ideais que o soleiro tanto preza: é forte, é sagaz, é viril, não leva desaforo para 

casa e resolve suas pendências na faca ou na bala. Sua devoção ao cangaço é que abre as portas 
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para que Zé Amaro siga o mesmo caminho, é neste caminho que cruza com o temido Antônio 

Silvino. Cangaceiro mais conhecido da região, Silvino é uma espécie de Robin Hood do sertão por 

quem mestre Zé tem uma profunda admiração de homem para homem, puramente viril. Se 

Albuquerque Júnior (2013) nos diz que a manutenção da masculinidade se dá pela disputa entre 

os homens, em que um deve derrubar o outro à força para provar que é mais másculo – como 

gorilas ou cervos, José Amaro decide auxiliar Silvino e seu bando por ver nele uma virilidade muito 

maior que a sua, virilidade tamanha que ele não pode negar, mas pode admirar.  

Numa completa antítese ao cangaceiro Silvino existe o Coronel Lula de Holanda, 

representante da decadente aristocracia da garapa. O senhor de engenho falido ainda tem seu 

orgulho, mas cada vez mais se feminiza e passiviza ao se agarrar à religião como última salvação. 

Se já não gostava do homem antes (do mesmo jeito que não gosta de senhor de engenho 

nenhum), Zé Amaro passa a desprezá-lo ainda mais. Afinal de contas, Seu Lula é um retrato daquilo 

que o homem nordestino vem para combater e Mestre Zé é um retrato deste homem nordestino.  

 

 

A ideologia por trás do homem nordestino 

 

Segundo Bosi (1995), o poder de difusão de uma ideologia é proporcional ao seu grau de 

utilização social. Foi visando atingir o maior grau possível de utilização social para salvar sua 

supremacia que a elite nordestina criou o ideário de “homem nordestino” já descrito tantas vezes 

neste ensaio. Este nordestino ideal ia de encontro às mudanças da época e buscava retornar aos 

padrões tradicionais que em pouco melhorariam sua vida no sertão, mas que beneficiavam 

fortemente os interesses da elite. “Foi a necessidade que a classe alta nordestina tinha de mudar 

os rumos do espaço onde tinha poder que a levou a projetar a mudança nos próprios habitantes 

da região” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013). 

Ainda em consonância com Bosi (1995), ideologia se difere da teoria por ter como mote não 

o conhecimento, mas a vontade de persuadir. Para o homem nordestino duro e inflexível, dialogar 

não servia de nada, a persuasão se dava à força. Ou sua família, filhos e até pessoas ao redor (como 

acontece em Fogo Morto) agiam da maneira “correta”, ou haviam de arcar com as consequências.  

Desta forma, a ideologia de perpetuação da elite era passada de pai para filho. Ou seja, 

quando defendia que menino tem que ser criado solto, mas menina tem que viver dentro de casa, 

Mestre José Amaro não só falava isso porque fora criado desta forma, mas também graças à 

ideologia camuflada em seu “próprio discurso” – que não era verdadeiramente seu. O poder maior 

da ideologia está em fazer o indivíduo acreditar que chegou sozinho ao discurso que produz e 

reproduz, quando na verdade está apenas falando por ela, ajudando em sua difusão. 

Vale ressaltar que a criação da figura do nordestino não foi um caso único ou isolado. Há um 

subtexto por trás de toda cultura e não há manifestação cultural vazia de ideologia. Nas palavras 

de Bosi (1995), a ideologia está na obra de arte como a sombra das nuvens recobrindo ou 
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encobrindo o azul do céu, seja ela subversiva ou confluente com a ideologia que detém o poder. 

Mudando o escopo do ideário de nordestino para Fogo Morto, parece errado dizer que este livro 

endossa ou subverte a ideologia de sua época. Lins do Rego parece muito mais preocupado em 

retratar da forma mais real possível os cenários e personagens de sua vida no município de Pilar, 

Paraíba. O compromisso do autor é, acima de tudo, fazer o leitor presenciar e entender os 

imbricamentos trazidos pela decadência da chamada civilização do açúcar.  

 

 

Identidades do nordestino: o regional e o nacional  

 

É importante ressaltar que a figura do homem nordestino, macho alfa e viril, não é de todo 

artificial. Mesmo que sua ascensão tenha sido moldada pela elite da época, este personagem do 

sertanejo já existia muito antes no inóspito bioma da caatinga. Como afirma Albuquerque Júnior 

(2013), a luta constante contra a natureza e as situações adversas, aliada ao descaso da civilização 

que tardava a chegar ao interior, fez deste sertanejo um macho feroz e hostil. Para suportar as 

adversidades do ambiente ao seu redor, tinha de ser forte e duro; para manter sua honra e 

virilidade intactas frente à crescente violência dos outros homens, tinha de andar armado. Para se 

mostrar como o que Hollanda (1995) define como homem trabalhador, tinha de estar sempre sujo 

e suado, com as roupas em farrapos. 

Todas estas características do sertanejo preexistiam à criação da figura do nordestino – não 

é errado supor que foi nelas que o nordestino do ideário foi baseado – e faziam, bem como ainda 

hoje fazem, parte da identidade regional do Nordeste, e por que não da nossa identidade nacional 

também. Estas características são definidas por Ortiz (2006) como memória coletiva. São o resultado 

da vivência de um povo, de seu cotidiano, de suas tradições passadas de geração em geração.   

Já a figura do nordestino posteriormente surge como um recipiente da própria brasilidade. 

Comparado ao sertanejo, ele é mais homogêneo e universal com a identidade do povo brasileiro, 

nascido da miscigenação entre o branco, o negro e o índio — embora seja racista e, por vezes, 

escravista (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013). Graças a ele, o povo sertanejo é elevado ao status de 

identidade nacional. Nesta perspectiva, José Lins do Rego se torna o que Ortiz (2006) estabelece 

como mediador simbólico, um intelectual que faz a ponte entre o popular e o nacional, entre a 

cultura das massas e a identidade do povo por inteiro. Por intermédio de suas obras, não apenas 

Fogo Morto como todo o Ciclo da Cana-de-açúcar, Lins do Rego ajuda a corroborar e perpetuar 

esta figura do nordestino como uma parcela importante do cenário sociocultural e econômico nos 

anos 20 e 30. 

Em suma, o sertanejo é nordestino e o nordestino é nacional. É nesta época, no prolífico 

período dos romances regionalistas, que vemos a caatinga nordestina e seus personagens 

protagonizarem obras definitivas na literatura brasileira, que quase sempre se definem por um 

conteúdo carregado de negatividade e críticas cruas à realidade igualmente crua deste cenário. 
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Quase que paralelamente a Fogo Morto, Graciliano Ramos publica Vidas Secas no ano de 1938, e 

o que é Fabiano senão um Mestre José Amaro ainda mais bestializado por sua masculinidade 

implacável?  

 

 

O fim de José Amaro e o fim deste ensaio 

 

Ao final de sua pequena epopeia negativa, Mestre José Amaro tem sua filha internada em 

uma instituição psiquiátrica, sua mulher o deixa por medo de sua cada vez mais imprevisível 

violência e por sua corrente fama de lobisomem. O cangaceiro que o Mestre tanto preza falha em 

suas tramas, o que faz com que Zé Amaro seja preso e humilhado pelos homens da lei; para ele, 

um macho orgulhoso e que não aceita desaforos, esta é a gota d’água do desgosto e a única saída 

que encontra é o suicídio.  

Naturalmente, as mudanças às quais o soleiro tanto se opunha tomaram conta da sociedade; 

os tempos mudaram, a sociedade mudou e tornou-se o pesadelo do macho nordestino, 

“feminizada” e intelectual. Capitão Vitorino, personagem que é motivo de chacota durante todo 

o livro, é quem mais consegue se adaptar e segue em frente, deixando para trás os senhores de 

engenhos e seu orgulho decadente, os machos nordestinos e seu senso de moral patriarcal e 

inflexível. 

Fica, pois, um questionamento: o que a elite achava que um homem rústico, inculto e 

supersticioso (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013) poderia fazer frente ao complexo e inevitável curso 

de mudança da sociedade nordestina e brasileira?  
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Testemunha a terra que espezinho, 

Também meu lar, o céu que me cobre; 

O ar que me agasalha frio e mesquinho. 

O desamparo é mais nobre do que eu! 

 

Testemunha a lua, auréola vigilante 

Candeia nas alturas, altiva e humilhante, 

Ávida a velar meu confortável sono 

Figura materna da qual não me abono 

 

Descanse o nada que me gerou 

Em meu peito desnudo de amparo 

Mágoa nenhuma se agarrou… 

 

Não peço nada de especial 

Bastar-me-á um carinho de graça   

De apenas um braço que abraça. 
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Se vires algures 

Meu semblante murcho 

Acuda-me… 

 

Se te deparares 

Com meu sorriso ausente 

Acuda-me bom ânimo 

 

Às vezes tormentos do passado 

Outras vezes ansiedades do futuro 

Visitam meu coração enfadado 

Instituindo remorsos e medos 

 

No negócio do viver 

A dor, meu cliente assíduo 

Aliciei-a, agora colho remorsos 

E em lamentos me instruo 

 

Acuda-me bom ânimo 

Para que se viver a infelicidade 

O faça com dignidade. 
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O tão esperado Dia D aconteceu. 

As mulheres de Alegrete festejaram doidamente. 

Com a filhinha no colo, Nora repetia baixinho nos ouvidos pequeninos: Papai vai voltar! Papai 

vai voltar! 

A data do navio com os soldados sobreviventes foi recebida com sorrisos, gritos, palmas. 

Todas as famílias se preparavam para retomar a vida. Para o luto. Para as homenagens. Para as 

celebrações. 

Na data marcada, Nora arrumou a casa, preparou uma refeição caprichada, dentro das 

possibilidades, é claro, do racionamento da guerra. Legumes da horta, e uma galinha assada, cujos 

últimos ovos foram usados para um bolo caseiro. Penteou os cachinhos da filha, vestiram as melhores 

roupas e foram para a rua, com todas as outras mulheres. 

A cidade vibrava. Flores, cartazes, banda de música. 

A chegada dos soldados foi triunfal. 

O general Bruno fez um belo discurso, consolando as mães e ex-esposas dos falecidos. 

Distribuíram medalhas, cantou-se o hino nacional. Nora procurava em vão o rosto do marido. 

Quando todos os homens se dispersaram rumo a suas casas, o general Bruno aproximou-se 

dela. 

 Seu marido, meu melhor oficial, ficou na Itália organizando a retirada das tropas. Ele é o meu 

homem de confiança. 

 Como? 

 Há alguns feridos, sem condições de viajar. Alguns de nossos homens não foram localizados. 

Alguns estão presos e negociamos sua troca. 

 Isso vai demorar quanto tempo? 

 Não sabemos, senhora. Saiba que escolhi seu marido porque ele tem méritos. Sinto muito. 

Nora voltou devagar para casa, sem saber responder à filhinha que procurava pelo seu papai. 

Nora comeu o jantar sem gosto, desfez os enfeites da sala, afastou os vasos de flores e começou 

a esperar. 

Os dias passavam, as semanas se ficaram longas... A família parou de perguntar por ele.  

O general Bruno por vezes anunciava a chegada de uma nova leva de homens. Um grupo de 

convalescentes. Soldados resgatados dos campos inimigos. Desaparecidos encontrados. Do marido, 

nada. 

Nora todo dia faxinava a casa, perfumava os lençóis, arrumava a filhinha. A noite chegava 

solitária. 

Certa tarde, ela percebeu que já não esperava por ele. Deveria ter seguido outro rumo na vida. 

Seu navio poderia ter naufragado, quem sabe? 
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Os dias passavam. Certa tarde...um rangido na porteira, um latido do cachorro, um vulto na 

entrada... 

 Meu Deus! Você! Você!  

Nora largou tudo, correu descalça, suada, descabelada, escadaria abaixo, para o sujeito magro 

que caminhava a passos enérgicos em direção a ela. 

A menininha a seguiu, olhando curiosa para aquele sujeito desconhecido. 

 Papai, querida, papai voltou. Papai!  e, pegando a garotinha no colo, voltou a abraçar o 

marido, agora alegre, as lágrimas escorrendo pelas faces, e lá ficaram os três, por longo tempo, 

agarrados, embolados, mergulhados na esperança de um mundo em paz. 

 Você demorou tanto, tanto! 

 Eu prometi ao general que seria o último homem a embarcar. 

Ela repetia, tonta, e o apertava ainda mais: 

 O último homem! 
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Por que um homem jovem, saudável, bonito e rico cometeria suicídio? 

Luiz Henrique era tudo isso e mais: era inteligente. Todas essas qualidades eram irrelevantes. 

Aos olhos de Cacilda ele era invisível, e isso selava o seu destino. 

Luiz Henrique sofria. Sentia todos os clichês e metáfora que os poetas usam para descrever o 

coração despedaçado. Fez-se noite em meu viver. Um infarto em meu coração. Noite sem luar. Vaso 

sem flor. Mar sem navio. Bússola sem norte. 

Tudo muito poético e pouco analgésico. 

Luiz Henrique acabar com o sofrimento acabando com sua causa, a vida. 

Não às pressas e de qualquer jeito. Prático, organizado, responsável, Luiz Henrique era quase 

maníaco, o chato perfeccionista. Ser excelente em tudo o que fazia era o seu mantra. Com exceção de 

Cacilda, o foco na meta desejada sempre o havia conduzido ao sucesso. Nosso empresário calculou 

quanto tempo levaria para deixar tudo em ordem e marcou o dia e a hora de sua morte. Sexta-feira, 

12 de junho, à meia noite em ponto. 

Em primeiro lugar ele tratou das dívidas. Chamou seu contador e organizou cuidadosamente 

um cronograma de pagamentos, transferências bancárias, liquidações de títulos e coisas do gênero. 

A seguir tratou com o advogado, a quem confessou que pretendia partir para longe por um 

longo tempo, questões de sucessão, testamento e procurações. 

A parte mais difícil veio a seguir. As cartas de despedidas a familiares e amigos. Luiz Henrique 

escreveu a cada um segundo seu grau de afinidade e afeto. Estremecia ao pensar na tristeza 

verdadeira de seus entes mais queridos, muito mais merecedores de seu sacrifício que aquela pérfida 

Cacilda. 

Elaborou a lista e cumpriu todos os itens. 

No dia marcado, voltou para casa, trancou janelas e portas, desligou o telefone, colocou a sua 

frente os comprimidos fatais, o copo d'água e olhou o relógio. Oito da noite. Muito cedo ainda. 

Luiz Henrique sentou-se na biblioteca em sua poltrona predileta e resolver passar as últimas 

horas lendo. Um de seus passatempos era a matemática. Em suas horas de folga ele se entretia com 

enigmas, problemas e equações cabeludas. 

Entre os livros que ele ainda não lera, encontrou uma preciosidade. Bem ao lado do Curiosidades 

Matemáticas, do reverendo Charles Dodgson, mais conhecido como Lewis Carroll, escritor das Alices 

(no mundo das maravilhas e no país do espelho), que ele havia saboreado no último semestre. Tratava-

se de um trabalho clássico de Kummer sobre o famoso Teorema de Fermat, cuja demonstração os 
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matemáticos procuraram por séculos. Luiz Henrique comprara um exemplar e ainda não tivera tempo 

de degustar. Chegara a hora. 

Resumindo os principais fatos: em 1637 foi encontrada uma anotação em um dos livros de 

Fermat, uma afirmação hermética, dessas que só aficionados entendem. "É impossível para um cubo 

ser escrito como a soma de dois cubos ou uma quarta potência ser escrita como a soma de duas 

quartas potências ou, em geral, para qualquer número que é uma potência maior do que a segunda, 

ser escrito como a soma de duas potências com o mesmo expoente”. 

 Ora, a partir desse dia, matemáticos profissionais e amadores procuraram desesperadamente 

pela demonstração, que Fermat não foi havia deixado por escrito. 

Em breve o moço absorveu-se na leitura de Kummer... pelo tamanho do texto, terminaria com 

folga antes da meia noite. 

No entanto, lá pelas tantas, ele passou de leitor passivo a leitor inquieto. Levantou-se, pegou 

um bloco de papel e lápis, escreveu, rabiscou, sentou-se, por fim, à escrivaninha, pegou tabelas e 

calculadora e embrenhou-se furiosamente em uma série de cálculos. Conferiu. Exclamou: 

 Está errado! Aqui há um erro de lógica. Kummer fez uma suposição e não justificou o 

argumento. 

Ninguém lhe responderia, mas falar em voz alta era um de seus hábitos ao encarar problemas 

difíceis.  

Animado, Luiz entregou-se ao trabalho. Encheu folhas e mais folhas com números, sinais, 

contas, equações. Pela manhã, um sorriso iluminou-lhe o olhar. 

 Encontrei! 

Só mesmo outro matemático para compreender sua alegria. A sensação intensa de encontrar-

se diante de algo Belo. A alegria de compreender. Veio-lhe à mente os versos de John Gillespie:  "– Put 

out my hand, and touched the face of God." 

Um tanto sonolento, ele espreguiçou-se e olhou pela janela, por onde a luz do sol criava sombras 

longas pelo tapete. Na escrivaninha a sua frente avistou os comprimidos e rolou os vidrinhos entre os 

dedos. O relógio marcava sete horas da manhã, 

  Bem, parece que perdi a hora... 

 Pegou a pilha de cartas, rasgou-as e jogou os papéis picados no lixo. 

 Concluiu que o estudo da matemática, além de divertido, cura almas feridas. 
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É natural de Ferros-MG, professora de língua portuguesa e pesquisadora 

na área de teoria da literatura. Queria ser escritora, mas para isso falta-

lhe a competência e sobra-lhe a crítica. Às vezes fotografa, outras vezes 
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O rapaz estava na margem do rio que atravessava o parque. Nos braços, carregava um objeto 

incógnito embrulhado num pano. À vista de ninguém, desembrulhou-o. Era uma vetusta vasilha azul 

turquesa. Ajoelhado na relva, estava prestes a libertá-la no leito do rio, quando ouviu passos atrás de 

si. Atrás de si, estava uma rapariga. Também ela trazia algo nos braços. Uma caixa de verga fechada. 

Ela aproximou-se, observando a vasilha que o rapaz tinha nas mãos. Nunca na sua vida vira uma assim. 

Tinha vários arabescos perfeitamente simétricos em tons de azul turquesa.  

 Vai deitá-la fora? – perguntou.  

Ele aquiesceu. O rapaz levantou-se e olhou para ela, apreensivo. 

 Está enfeitiçada. – frisou.  

 Enfeitiçada? 

O rapaz baixou-se e encheu a vasilha com a água fresca do rio. Depois, aproximou-se da rapariga 

e mostrou-lhe o seu interior. 

 Consegue ver? 

 Vejo os nossos reflexos. – respondeu a rapariga.  

Desapontado, o rapaz abanou a cabeça. 

 Desde que a tenho comigo, não consigo mais viver em paz. 

 Não consegue viver em paz? 

O rapaz suspirou. 

 Venha comigo. Vou contar-lhe a história. 

O rapaz agarrou na mão da rapariga e puxou-a para longe da margem do rio. Voltaram ao 

caminho do parque, atravessando um jardim de malmequeres e sentando-se depois num banco 

ensombrado por um grande carvalho.  

 Olhe para dentro da vasilha. – pediu o rapaz. – Eu atravessava de bicicleta aquele mesmo 

caminho. Tinha doze anos. 

 

* 

O menino ia a assobiar na sua bicicleta quando um vulto passou à sua frente e o fez cair. Após o 

atordoamento inicial, o menino ergueu a cabeça e viu uma menina diante de si. Tinha o corpo franzino 

protegido por trajes andrajosos, a tez morena, umas sobrancelhas muito carregadas e uns longos 

cabelos lisos de um preto muito escuro. Nas mãos, carregava uma vetusta vasilha azul.  

Vendo que o menino parecia ainda atordoado, a menina estendeu-lhe a vasilha para que ele 

bebesse um pouco de água. O menino reprimiu-a e insultou o seu descuido, mas ela, silenciosa, não 

disse uma única palavra. Rapidamente, ele descobriu que ela não falava português. Através de gestos 

e olhares, o menino tentou comunicar com ela. De onde vinha? Como tinha ido ali parar? Onde 

estavam os pais dela? 
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Curiosos, o menino ficou ali sentado de vasilha nas mãos e tentou comunicar devagarinho. As 

crianças, ao contrário dos adultos, tão apegados aos seus hábitos, conseguem ainda libertar-se do 

fardo das palavras.  

A pouco e pouco, o menino percebeu que a menina vinha da Síria. Já ouvira falar desse lugar, à 

noite, quando os seus pais viam televisão.  

Como o governo sírio precisava de mais pessoas para enfrentar os movimentos de resistência, 

o pai da menina foi recrutado. No entanto, ele recusou-se a trabalhar e foi preso. Enquanto estava na 

prisão, os insurgentes bombardearam-na. Ele faleceu sob os escombros.  

Nessa noite, quando a menina já dormia, a sua mãe foi ter com ela e acordou-a. Iam-se embora. 

Não tinham mais nada a fazer ali. Foi o primeiro dia do verão anterior. 

Mãe e filha partiram na escuridão da noite, a mãe acelerando um automóvel velho e a menina 

escondida debaixo de uma manta nos assentos traseiros. O menino ficou enfeitiçado com o relato, tão 

enfeitiçado que, nas águas da vasilha, viu a menina a atravessar o deserto debaixo da manta, as cidades 

abandonadas e depois a costa do mar Egeu.  

Quando a menina disse que tinha de ir para casa, o menino voltou à realidade. Não tinha 

passado dias no Médio Oriente, mas apenas uma tarde no parque da sua cidade. 

 

* 

No dia seguinte, o menino e a menina encontraram-se de novo no jardim. Dessa vez, o menino 

trouxe um bolo que a sua mãe fez e a menina voltou a trazer a vasilha com água para eles beberem 

ao longo da tarde solarenga. Ela continuou a contar e a gesticular a sua história. 

Uma vez junto ao mar Egeu, na Turquia, a sua mãe procurou saber como chegar à Europa. O 

modo mais rápido e inseguro era através de traficantes ilegais. Cobravam mais de um milhar de 

dólares para os foragidos fazerem a viagem de cerca de vinte minutos entre a Turquia e a Grécia em 

botes insufláveis sobrelotados. A mãe da menina não possuía esse dinheiro. Arranjou trabalho numa 

fábrica, mas, perante a sua condição clandestina, rapidamente percebeu que era explorado. O seu 

trabalho não serviria para mais do que pagar a sua sobrevivência e a da sua filha. 

Certa noite, deitadas num pavilhão abandonado, onde dormiam centenas de outros refugiados, 

a menina contou à mãe que estava cansada dessa vida. Desejava paz e segurança. Soturna, a mãe 

contou-lhe que faria tudo para lhas oferecer. A menina nunca percebeu como, mas, subitamente, a 

sua mãe começou a ganhar mais dinheiro. 

O dia da partida chegou. Mãe e filha esperaram com outros tantos refugiados numa arriba 

intocada pelo ser humano e, quando chegou o ínfimo bote insuflável e as pessoas começaram a 

perceber que este não acomodaria todos os que ali esperavam, foi tanta a pressa dos homens, 

mulheres e mesmo crianças, que se começaram a empurrar, a esmurrar e a espezinhar uns aos outros. 

As mãos da mãe e da menina apartaram-se. A multidão empurrou sem querer a menina para dentro 

do bote. Ela chamou a voz da mãe: primeiro, quando ainda estava atracada em terra; depois, quando 

começava a partir, e, por fim, em alto-mar. Mas ninguém lhe respondeu e, sozinha, a menina baixou 
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a cabeça, chorou e, como com o menino que olhava para a água da vasilha, também o tempo e o 

espaço à sua volta se diluíram.  

Sem que a menina o apercebesse, passaram vinte minutos. Ela parou de chorar. Sentiu que uma 

mão lhe tocava. Ergueu a cabeça e viu que um homem fardado a puxava para um barco de maiores 

dimensões, sorrindo e dizendo-lhe na sua língua: 

 Não tenhas medo. Já estás a salvo. 

 

* 

O menino e a menina encontravam-se com cada mais frequência. Sentavam-se debaixo do 

carvalho, a menina contava a sua história e, quando o sol ardente lhe fazia sede, o menino bebia água 

da vasilha. Quando dava por si, embora tivesse atravessado desertos, mares e florestas, voltava 

sempre ao seu parque para descobrir que, como que por milagre, tinha apenas passado uma tarde de 

verão. 

Uma vez chegada à Grécia, um casal de conterrâneos, que ia no mesmo barco e que não tinha 

filhos, adotou a menina. Ambas as partes sairiam beneficiadas. A menina, uma mera criança, teria o 

auxílio de dois adultos. Os dois adultos, por sua vez, tendo uma criança consigo, mais facilmente 

despertariam a compaixão de quem lhe conviesse. Juntos, atravessaram a Macedónia e a Sérvia. Por 

vezes, conseguiram entrar num comboio, mas, noutras, deparando-se com fronteiras fechadas, 

tinham de atravessar as linhas ferroviárias noturnas a pé. Ao longo do caminho, o pai adoeceu. Sentia-

se cada vez mais fraco, embora não quisesse alarmar as suas companheiras. 

Dias depois, o comboio no qual a improvisada família seguia parou. A menina olhou pela janela. 

Tinham chegado a Viena. Extasiada, a menina virou-se para o seu pai adormecido e abanou-o. Queria 

contar-lhe a boa nova. Mas ele não se mexeu, não acordou. Foi o último dia do verão anterior. 

 

* 

A partir desse dia, o menino sugeriu que não ficassem mais sentados sob aquela árvore. Havia 

tantas atividades que podiam empreender no Verão, que ele lhe podia ensinar. Começaram a ir à praia 

com os pais do menino. Andavam de bicicleta pela cidade, vendo os campos de flores e borboletas 

que tinham surgido durante a primavera. Paravam no campo, no parque infantil, na floresta ou no 

lago. Às vezes, a menina ia a casa do menino. Brincava com os irmãos mais novos e comia a comida 

feita pelos pais deles. O menino, porém, embora soubesse onde era a casa dela, nunca lá entrou nem 

conheceu os seus pais adotivos, tal como se ela desejasse manter alguma distância do passado. 

O tempo passou depressa e o menino não o percebeu. Quando estava sentado com a vasilha 

no colo e ouvia as histórias, atravessava o deserto debaixo duma manta, o mar Egeu num bote 

insuflável, linhas ferroviárias a pé e barreiras de arame farpado, mas o tempo e o espaço detinham-se 

misteriosamente. Agora, vivendo as férias de verão na sua cidade, o tempo fugia-lhe misteriosamente 

por entre as mãos.  
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Nesse fim de tarde, quando ele deixou a menina junto à casa dela, ela sorriu e agradeceu-lhe 

tudo o que fizera por si nessas férias. Já não era a mesma menina franzina e assustadiça que ele quase 

atropelara. O menino ficou a olhar para ela até ela desaparecer. Só então reparou que tinha a vasilha 

azul turquesa nas mãos. Não faz mal, pensou. Dou-lha no dia seguinte. Mas o dia seguinte nunca 

chegou. No último dia de férias, o menino esperou e esperou debaixo daquela árvore, mas a menina 

não veio. E o verão chegou ao fim. 

 

* 

Quando, depois de muito esperar, o menino percebeu que a menina não viria, pedalou na sua 

bicicleta até casa dela, onde se tinha juntado um pequeno grupo de pessoas. Discutiam. Só havia um 

homem que, mais triste do que indignado, estava discretamente sentado na escadaria da entrada. 

Reparando na presença do menino, chamou-o, perguntando-lhe quem ele era e se conhecia a família 

que vivia ali. O menino disse que sim e contou a sua história. E o homem, também conhecia a menina? 

Ele contou a sua história.  

Um ano antes, no último dia do verão, estava em Viena. Viu a menina e a mãe adotiva a sair da 

estação de comboio. Carregavam com dificuldade o corpo exaurido e moribundo do pai adotivo. Como 

os pais adotivos tinham desejado, o português ficou principalmente enternecido com aquela imagem 

de uma menina a suportar o peso de um adulto moribundo. Ajudou-os. Levou-os para um hospital e 

tomou conta deles. Depois de conhecer a sua história, ofereceu-se para os trazer para Portugal e 

ajudá-los a recolocarem-se. A família clandestina, pressentindo o fim da longa viagem, tomou as mãos 

dele, agradeceu-lhe piamente e consentiu. 

 E agora, onde estão? – perguntou o menino, interrompendo-o. 

O homem suspirou. 

 Fugiram esta noite. Ninguém sabe para onde foram. Para o norte da Europa, provavelmente. 

 

* 

O rapaz acabou o seu relato. 

 Depois disso, passei muito tempo em casa a olhar para a água da vasilha. Nela, não via apenas 

o meu reflexo. Via o meu passado e o da menina. Via o tempo que passámos junto naquele verão. 

Sempre que podia, principalmente nas férias grande, vinha para aqui, para debaixo desta árvore. Trazia 

a vasilha comigo, esperando talvez que um dia que a menina voltasse a aparecer e eu lha pudesse 

devolver. Desejava ensinar-lhe a aproveitar a vida e que ela me ensinasse a ultrapassar as dificuldades. 

Poderíamos crescer juntos.  

O rapaz olhou para a vasilha. 

 Dessa vez, o feitiço da vasilha funcionou ao contrário. O tempo e o espaço não pararam, mas 

aceleraram. Pensei que não tinha passado tempo nenhum, mas, quando dei por mim, tinham passado 

os verões, os anos e tudo o que eu fizera fora esperar por esse verão inacabado e perdido que, agora 
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sei, nunca mais irá voltar. Também eu fui mais um peregrino que a menina encontrou na sua jornada 

e que teve de abandonar. 

O rapaz fitou a rapariga. Também ela tinha uma expressão carregada, tal como se identificasse 

com a sua história. 

 Hoje é o meu último dia de férias. – revelou. – Amanhã começo a trabalhar. É uma nova etapa 

da minha vida. Enquanto tiver esta vasilha assombrada comigo, não o conseguirei fazer. 

 Compreendo-o. – disse a rapariga, olhando para a vasilha. – Agora sim, consigo ver imagens 

na água da vasilha: os desertos, mares e florestas e o verão que passaram juntos. 

 E você, o que traz nessa caixa? 

Tristonha, a rapariga abriu-a. O rapaz debruçou-se sobre ela. Era uma lâmpada. Uma lâmpada 

dourada. Para ele, era uma simples e bela lâmpada, tal como, para a rapariga, aquela vasilha carregada 

de histórias, fora apenas uma simples e bela vasilha. No entanto, o rapaz não duvidava que, para a 

rapariga, aquela lâmpada tinha outro significado. No passado, talvez tivesse sido uma lâmpada 

encantada que fazia parar o tempo e o espaço, mas agora transformara-se numa lâmpada 

amaldiçoada de esperanças destroçadas que, lentamente, consumiam a sua vida. 

 Venha. – sugeriu o rapaz. – Desçamos até ao rio. 

Mais uma vez, de mãos dadas, o rapaz e a rapariga levantaram-se do banco e desceram até à 

margem do rio. Ajoelhando-se ambos no chão, ele agarrou na vasilha azul e ela na lâmpada dourada. 

No princípio, ainda as protegeram durante algum tempo, mas depois, com a força e a ajuda um do 

outro, soltaram as suas mãos e deixaram que a corrente as levasse. E, no fim, ergueram-se e ficaram 

ali a ver a vasilha e lâmpada descendo rio abaixo, enquanto, ao fundo, o sol do último dia de verão era 

tragado pelo horizonte.  
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