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Apresentação 
 

 O Poligrafia é uma gaveta que, por algum motivo, foi deixada aberta. No vai e vem 
implacável da rotina, ninguém percebe que ela está lá. Assim como vemos os pombos nas calçadas 
ou as propagandas grudadas no interior dos velhos orelhões, nós nos acostumamos a ver a gaveta 
como parte da caótica paisagem que compõe a modernidade. Se por alguns minutos, pudermos 
ser mais contemplativos, no entanto, nossa visão do mundo muda. O pombo só tem uma perna 
mas habilmente equilibra-se, com pena e graciosidade na busca por migalhas. A sexy menina do 
anúncio, com um tapa-olho pintado à caneta, não deixou número para contato. Do mesmo modo, 
quando contemplada, a gaveta aberta revela outra coisa. Ela revela uma possibilidade, uma 
passagem para um mundo com suas próprias gavetas abertas, à espera de leitores que queiram 
espiar, olhar e intrometer-se também no vasto armário. 

 

História 

O Poligrafia nasceu de um grupo de produção ficcional que se reúne desde 2010 na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. Composto, na época, por graduandos de Letras (Latim, Português e 
Inglês), o grupo propunha-se (e ainda propõe-se) a exercitar a escrita ficcional em suas diversas 
formas. Os exercícios se desdobravam em contos, que, lidos por nós mesmos, se perdiam, depois, 
nos e-mails, na pilha de papéis de rascunho ou em uma pasta amarelada com o elástico já frouxo. 
Nossas críticas a nós mesmos mantinham-nos num círculo demasiado pequeno. Queríamos mais. 
Mais intrusão. Mais intromissão. Mais vozes dialogando conosco. Ou ao menos queríamos um 
pedacinho de http para chamar de nosso. Nasce, assim, o Poligrafia, um blog que, sabendo da 
vizinha abarrotada que o cerca, tem a ousadia de chamar os vizinhos para um café e bater um 
papo na sacada na janela. 

 

Proposta 

Desejamos compartilhar com aqueles que desejam acompanhar nosso trabalho, um pouco de 
nossa escrita. Mas não apenas isso. Desejamos interatividade. Num mundo em que o curtir já não 
é suficiente, sabemos que todos tem o que dizer. Queremos não só falar, mas também ouvir. Dessa 
forma, nossas atividades no blog serão sempre uma troca: 

Em Polistórias, nossa postagem semanal de contos, pediremos que os leitores sugiram novos 
desafios literários, sejam restrições no enredo, temas, estrutura ou estilo. Partindo destas sugestões 
é que escreveremos nossas histórias. 

Em Poliscrito, nosso projeto de história à várias mãos, desejamos ouvir as experiências de leitura 
do público sobre um romance cujo autor varia semanalmente. 

E para manter a gaveta sempre aberta, em Altergrafia convidaremos escritores a mostrar um 
pouco de sua própria gaveta aos que queiram vasculhá-la. 
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A revista 

 Tendo em vista que nem todos podem acompanhar nossas postagens no blog ao longo do 
mês, resolvemos criar a Poligrafia Revista,  uma forma de compilar todos os textos que se 
encontram em nosso site. As edições seguirão sempre as novas temáticas do Polistórias, nosso 
projeto com maior quantidade de texto. Dessa forma, a primeira edição abrangerá todos os textos 
desde o lançamento do primeiro conto do tema Terror até o quinto e último. Isso não significa, 
contudo, que a revista será constituída apenas por eles. Junto aos textos temáticos estarão os 
últimos cinco capítulos do Caixas de sobra, nossa web série literária, e as obras de nossos autores 
convidados. 

Esperamos que esta seja uma forma de facilitar a leitura para aqueles que preferem ter versões 
offline do texto  (seja para ler em aparelhos portáteis ou para imprimir). Poupamos, assim, o leitor 
do trabalho de reunir todos os textos não lidos e oferecemos como adicional esse lindo layout (ou 
ao menos nos deixe pensar assim...). 

 

As imagens 

 Todas nossas imagens são alterações de imagens retiradas do site DeviantArt e tem como 
objetivo divulgar o trabalho de outros artistas que, como nós, buscam visibilidade em um mundo 
nublado pelo excesso de informação. A lista completa, por ordem de aparição, das fontes dessas 
imagens se encontram ao final da revista. Caso você seja um desses artistas e deseje ter seu 
material dissociado de nosso grupo, favor entrar em contato através de nosso e-mail: 
poligrafiablog@hotmail.com.  
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POLISTÓRIAS 

 

 Cinco autores explorando os mais diversos recantos do universo ficcional, aventurando-se 

entre temas que os farão buscar soluções criativas para fornecer, a cada semana um novo conto 

para o Poligrafia. O conceito-chave do Projeto Polistórias é inovação. A cada mês criaremos, com a 

ajuda de nossos leitores, uma proposta de escrita diferente que terá como resultado um conto. As 

propostas podem variar desde mudanças de gênero (terror, policial, sci fi) até severas – e 

divertidas – restrições na forma (um spin off de um conto famoso, uma história sem utilizar 

diálogos, uma história centrada em fatos/elementos escolhidos ao azar, desafios do público 

etc.). Enquanto divulgamos os contos da primeira proposta (5 contos, um para cada autor do 

blog), nos preocupamos em escrever os textos do mês seguinte, mantendo sempre contos 

novos para o assíduo leitor do blog. Sintam-se a vontade para sempre comentar, nos posts 

relacionados à temática do mês, ideias para serem trabalhadas no mês seguinte. 

Boa leitura!  
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Tema da edição: Terror  
Dos castelos sombrios do gótico 

clássico às salas de tortura do 

horror contemporâneo, dos 

fantasmas ao serial killer, de Poe a 

Stephen King, já faz mais de um 

século que o medo conquistou 

sem canto próprio no mundo das 

letras. Ainda que nem sempre 

tenha o prestígio que merece, é 

inegável que o gênero se tornou 

um dos mais populares na 

literatura, na televisão e no 

cinema. 

 Para estrear a sessão temática do Poligrafia, resolvemos, assim, começar fazendo uma 

homenagem ao medo: cinco contos que tentarão horrorizar, aterrorizar ou, como diria King, ao 

menos causar repulsa em nossos leitores. Nós, contudo, buscaremos sempre evitar o lugar comum 

em nossas obras. Dessa forma, como regra, nos proibimos do uso de qualquer elemento já batido 

no terror: as mansões, os monstros populares, os cemitérios, a magia negra etc. Em vez disso, 

exploramos formas diferentes de amedrontar: Lucas M. Carvalho buscará sua inspiração nas 

selvas amazônicas; Gabriel Sant’Ana a encontrará nos corredores de um shopping; Luciano Cabral 

a transmitirá através da gastronomia; Jonatas Barbosa, em meio a uma catástrofe natural; e Pedro 

Sasse finalizará apresentando os terrores de uma distopia geométrica. 

 Aproveitamos ainda, como essa é a primeira vez, que o Polistórias é um projeto idealizado 

para contar com a participação dos leitores. A cada cinco semanas, trocamos nosso tema e 

esperamos que você possa dar sua opinião. O que gostaria de ver nos próximos cinco contos? 

Quem sabe um gênero específico? Ou uma fusão deles? Cinco histórias sobre um personagem 

histórico? Uma releitura de algum conto interessante? Um spin-off de alguma obra? Nós, do 

Polistórias, buscamos sempre novos desafios para trabalhar, esperamos que você possa nos ajudar 

a encontrá-los. 

 Caso tenha alguma ideia, mande para nosso e-mail (poligrafiablog@hotmail.com) ou 

comente na chamada para novos temas em nossa fanpage no facebook. 

  



Poligrafia Revista Edição Terror Abr-Maio/16 

 

 

8 

Auspício 

Lucas M. Carvalho 

 Devo a um encontro casual o 
descobrimento da carta de Inácio de 
Anchieta. Dentre os meus estudos filológicos, 
tive, por acaso, a felicidade de conversar com 
o doutor Felipe Menezes, especialista em 
língua árabe e ávido crítico de Averróis. Seus 
trabalhos mais recentes concentravam-se a 
num riquíssimo e inédito acervo armazenado 
numa câmara secundária do Real Gabinete 
Português de Leitura, categorizada apenas 
como ―línguas exóticas‖ – reunindo, 
portanto, textos redigidos em idiomas 
semíticos, orientais ou eslavos – os quais 
jamais tinham sido lidos ou estudados desde 
muito antes da época do império. Disse-me 
que, após ter começado a catalogar e 
organizar o material de origem árabe 
(trabalho que levaria não menos que dois 
anos) encontrou uma carta redigida em 
língua portuguesa, da qual copiou um fac-
símile legível e guardou em seus registros 
pessoais. A carta original foi remanejada ao 
setor mais adequado. Contudo, disse-me 
Felipe Menezes que, depois de um mês, ao 
tentar procurá-la novamente, não a 
encontrou; e não havia registro algum no 
catálogo. 

 Senti-me grato quando vi a cópia em 
fac-símile que provava sua existência. Com 
sua permissão, extraí uma imagem eletrônica 
e iniciei a transcrição do texto. É de autoria de 
Inácio de Anchieta, padre jesuíta que chegou 
à Bahia pouco depois de Manuel de Nóbrega, 
datada de 1551. A grafia, a assinatura e o selo, 
contudo, mostram que se trata de um 
translado posterior, possivelmente feita por 
cardeais italianos, já que não era totalmente 
incomum as cartas oficiais serem enviadas 
primeiro ao Vaticano, e as cópias, então, 
finalmente redirecionadas aos destinatários 
locais.  

 Imagino que o Vaticano tenha posse da 
carta original, se ela ainda existir. Estará em 
algum arquivo proibido, em corredores 
poeirentos entre as muitas atrocidades 
silenciadas. Eu entendo o porquê. Felipe 
Menezes confessou-me, por e-mail, ter 
queimado a cópia em fac-símile. Penso em 
deletar esta transcrição e a imagem, mas não 
antes que alguém também a leia. Não quero 
que a falta evidências da carta me faça 
suspeitar loucura; é menos dolorosa quando 
partilhada a terceiros. Foi por isso que Felipe 
Menezes partilhou comigo. E é por isso que 
lhe ofereço a leitura, sem obrigá-lo. Segue a 
carta na íntegra: 

 

 ―Utile quid nobis novit Deus omnibus 
horis. Sinto a necessidade de declarar a Vossa 
Reverendíssima os fatos tais quais se 
sucederam nos últimos dias – que, para mim, 
foram anos. A beleza da antes chamada Ilha 
de Vera Cruz exprime toda a grandeza da 
Criação, e isso não nego. Há, contudo, forças 
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desconhecidas que superam o nosso 
entendimento de criatura. O nosso Senhor 
sabe, mas não eu. Omnia nuda et aperta aculis 
Dei. 

 Peço perdão perante Deus e a Igreja. 
Minhas costas sangram pelo flagelo que 
infligi a mim mesmo; sei não é um hábito de 
nossa Companhia, mas meu pecado é tal que 
não me satisfaria pagá-lo sem dor. Estou, 
como Petrônio ao compor o Satíricon, 
escrevendo às portas da morte – só não 
consigo escolher entre o penhasco, a forca ou 
o fundo do rio. Sei que terei um lugar no 
inferno ao Vale dos Suicidas; e o aguardo 
ansioso, desde que lá me veja livre do 
auspício. Terminarei minha confissão e não 
tardarei a abandonar este corpo mortal. 

 O causo iniciou-se em fevereiro, a 
considerar 1551 Ano Domini. Nesta terra é 
verão, tempo quente e úmido – as chuvas 
multiplicavam a incidência das boas frutas e 
dos maus insetos. Conforme prosseguíamos a 
catequese dos índios, estalamo-nos quarenta 
milhas continente adentro. Os selvagens nos 
receberam amistosamente, apesar de nos 
estranhar sua nudez, invariável de tribo para 
tribo. Ensinamo-los a sã doutrina, celebramos 
missas periódicas e promovemos a salvação 
de suas almas. Fascinava-nos sua curiosidade 
e a facilidade com que as crianças aprendiam, 
conforme já relatado em cartas anteriores. 

  Ferociam sacietas parit. A cabana na 
qual vivi, no topo de uma encosta, beirava a 
floresta imensa. Tínhamos ali a água mais 
pura, direta das frondes do carnaúba, e frutas 
abundantes agradáveis ao paladar. O que 
nossos olhos viam, como já registrado nas 
cartas, maravilharam-nos de modo tal que era 
como se antes nada soubéssemos do mundo.  

Numa manhã, ao preparar-me para as 
orações, ao descambar do sol sobre a crista 
dos montes, ouvi um auspício silvestre brotar 
do coração das matas e cortar o céu até mim. 
A estranha beleza me fez estremecer. Pensei 

nos animais tão coloridos que existiam no 
Novo Mundo, e na criatura que teria 
produzido aquele; não podia ser um pássaro 
de pequeno porte, mas eu duvidava da 
existência de um pássaro, como imaginei, do 
tamanho de um cavalo ou boi. Ex digito gigas. 
As árvores mais ao fundo pareciam maiores, 
é verdade; cheguei a sentir-me culpado por 
duvidar da extensão da criação. Durante os 
dias que se seguiram, observei pelas trilhas 
cada ave e seu canto: o anajê, no alto dos 
juazeiros; o oitibó, na cova dos troncos; o 
vermelho gará, empoleirado na rocha. Os 
selvagens, no idioma rústico, explicaram-me 
os nomes e as lendas. Nenhum deles, 
contudo, produzia o som imponente que 
ouvira eu naquela manhã. Perguntei-lhes 
sobre a selva mais profunda, e apontei para o 
horizonte, para a origem do som – a menção 
fez surgir um alvoroço do qual nenhuma 
informação consegui extrair. 

Nas alvoradas que se seguiram, aguardei o 
canto do pássaro às raízes de uma árvore 
frondosa. A ansiedade faz com que o tempo 
conspire contra nossa vontade: os dias eram 
mais longos; as noites, intermináveis. 
Quando a manhã chegava, reprimia minha 
respiração para que pudesse ouvir com 
clareza quando viesse. Não vinha. O 
desapontamento logo se transformava em 
esperança e ansiedade para o próximo dia. 

Disseram-me, meus companheiros, que eu 
me tornava mais agressivo e quieto. Achei 
injusto e exagerado, apesar de perceber a 
frequência de certas manias inconvenientes. 
Os selvagens então evitavam se aproximar de 
mim, e não ouviam minhas pregações sem 
que eu os obrigasse com uma vara. 
Surpreendi Joaquim de Lins escrevendo uma 
carta a Vossa Reverendíssima; tomado pela 
ira, agredi-o, mas arrependi-me logo em 
seguida. A carta acusava-me de ―perder a 
civilidade‖ e ―rebaixar-me à barbárie dos 
nativos‖, e chegava a insinuar possessão 
demoníaca. Disseram-me, depois, que eu 
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rasguei a carta e tentei matá-lo – mas eu de 
nada disso me recordo. 

 Busquei, como bom cristão, confessar 
minha postura e corrigi-la. Não enxergava o 
mal que eles enxergavam, mas dele me 
desculpava. Ab auditione mala non timebit. As 
semanas se seguiram e os dias já não eram 
mais longos, conforme me esquecia do 
auspício. Cheguei, por fim, à conclusão que 
tinha sonhado com ele: nenhuma ave gorjeia 
apenas uma vez. 

 Joaquim de Lins, por outro lado, não 
deixou que o assunto se enterrasse. Por haver 
escutado com cuidado minhas descrições do 
som, assim como as reclamações de como o 
dia era longo – e de como eu sentia sede com 
frequência (como se fossem vários dias e não 
um), manteve firme e inconveniente 
interesse. Escreveu e expôs um estudo sobre 
Santo Agostinho, extraído de suas Confissões, 
dizendo que o homem divide o tempo em 
passado, presente e futuro, mas só é capaz de 
percebe-lo enquanto decorre. O passado e o 
futuro são inacessíveis, sendo vislumbrados 
apenas pela memória e pela imaginação. 
Ignorei seus comentários, ignorei meu 
passado, ignorei o auspício, celebrei uma 
missa com os nativos. 

 Em junho, quatro meses após o 
primeiro incidente, o padre Joaquim de Lins 
afirmou ter ouvido, de sua cabana, o som da 
ave transcendental. Diferente de mim, 
contraiu ele uma febre que o deixou de cama. 
Concluímos que a havia imaginado; que tal 
fora sua obsessão por meu relato, que o mero 
canto de uma acauã caçando serpentes 
pareceu-lhe acima do comum. Notei então 
que o canto da acauã realmente assemelhava-
se àquele que eu tinha ouvido, e que o medo 
de uma terra nova era vergonhoso para 
ministros ordenados pelo Criador. Nihil sub 
sole novi Arrependi-me novamente.  

 Em dois dias, Lins não melhorara. No 
terceiro dia, fugiu para as matas. 

 Reunimos os cinco membros da 
Companhia para buscá-lo na selva: os padres 
Alfredo da Cunha, Miguel Figueiredo, José 
de Almeida, Manuel Vieira e a mim, Inácio de 
Anchieta. Requisitamos o auxílio dos nativos, 
que bem conheciam o veneno das plantas e a 
direção do musgo; nos levaram até certo 
ponto, onde desertaram e voltaram à tribo. 
Senti medo, mas não podia admitir falta de 
fé. Quando adentramos na densa penumbra 
do bosque, o coaxar do cururu e esvoaçar dos 
insetos teciam um silêncio incômodo. 
Encontramos pegadas no lodaçal, que se 
estendiam às rochas, e como havia uma trilha 
fechada por falta de uso, suspeitamos que nos 
levaria a Joaquin de Lins. No meio da tarde 
chegamos a uma clareira. 

 Um rio sem nome cruzava nossa frente 
e descia em cachoeiras por plataformas 
circulares que se repetiam. A correnteza 
vinha do flanco de uma montanha que mal se 
via no horizonte. Descemos pelas pedras 
escorregadias, nível por nível, e Alfredo da 
Cunha notou tal uniformidade que não 
poderia ser feita pela natureza: era um 
templo, ruínas que imitavam alguma 
estrutura cósmica que nos escapava à 
percepção.     

 Então ouvimos, os cinco, o auspício, 
pouco antes do sol se por. 

 Na cavidade da rocha, num nível 
inferior, abrigamo-nos para passar a noite. 
Encontramos, para nossa surpresa, um túnel. 
As paredes estavam repletas de inscrições, 
restos de vasos de barro e pequenos ídolos de 
madeira, resquícios de um culto pagão. Os 
povos que conhecíamos, porém, eram 
ágrafos; portanto compreendemos que as 
ruínas seriam um santuário ancestral de 
gerações que há muito se varreram da Terra. 

 Não ousamos seguir o túnel até o final. 
Dormimos próximo à saída e à água. Quando 
nos sentimos descansados, ainda era noite. E 
ainda era noite. Por um tempo que não posso 



Poligrafia Revista Edição Terror Abr-Maio/16 

 

 

11 

calcular, o dia não veio. Sem opção, da 
fogueira fizemos tochas, e caminhamos pelo 
corredor por muitas e muitas horas. Que a 
Providência permita que meus dedos tenham 
firmeza para segurar a pena, e que meu 
pranto não faça com que o ar me falte e a 
morte venha antes da hora. Nunc bene 
navigavi, cum naufragium feci. 

 Encontramos Joaquim de Lins. 

Seu corpo nu rastejava no escuro, pegajoso, 
agarrado as pedras frias de limo. O sangue 
deixava um rastro pela gruta. Clamamos pela 
Misericórdia e nos ajoelhamos. Tufos de 
cabelo pelo chão e emaranhados em seus 
dedos mostravam que havia arrancado os 
fios: o couro cabelo sangrando; pouco restara 
desgrenhado. Em sua boca escarlate faltavam 
dentes, e a marca na pedra mostrava o 
método pelo qual foram extraídos. Seu olhar 
era como o de um animal, doentio; 
estremecendo, balbuciando sílabas 
ininteligíveis. Vimos unhas no chão, 
arrancadas com brutalidade dos dedos das 
mãos e dos pés, talvez quando ainda tinha 
dentes.  

 Aterrorizado por sua demência, mas 
comovido por compaixão, José de Almeida 
aproximou-se. Lins, ou o que restara dele, 
saltou como a mais mesquinha das bestas 
para matá-lo. Sem largar de mão a tocha, que 
fazia sombras macabras dançarem nas 
paredes e em minha mente, corri 
desenfreadamente para a saída da gruta. 
Pensei que jamais a veria, que o tempo 
brincaria comigo novamente, mas por glori 
Dei saí para a noite. No chão, pegadas de 
sangue mostravam para onde algum dos 
companheiros, agora ferido, fugira; segui-as. 
A noite tenebrosa, fechando-se sobre mim, 
uma escuridão que sufocava a própria chama; 
a natureza que era um túmulo. Eu corria. 
Ouvi, novamente, o auspício. A trilha era 
traiçoeira: via árvores, pedras e sombras que 
se repetiam. Cheguei, com pavor, novamente 

às ruínas. As pegadas eram outras. Segui-as 
outra vez. 

 Num barranco, mais abaixo, a grotesca 
visão de Miguel Figueiredo – agora cego de 
um olho por um corte que se alongara até o 
meio da cabeça – estrangulava Alfredo da 
Cunha, suas roupas sacerdotais manchadas 
de sangue e fluídos que cuspia pela boca e 
nariz. Apertou-o de tal modo que ouvi seu 
pescoço fraturar mais de uma vez. Voltei-me 
ao ventre escuro da mata e corri. 

 No braço direito senti ardência. 
Interrompi a carreira e vi, pela luz do fogo, 
vermes e o larvas comerem-me a carne – 
tentei arrancá-los com a mão esquerda, 
depois com os dentes, e por fim com o fogo; 
mas eles subiam em direção ao ombro. 
Queria, em desespero, amputar o membro, 
mas não tinha uma lâmina; lancei-me contra 
uma pedra, e uma árvore; rolei barranco 
abaixo. Aos tropeços, cheguei novamente às 
ruínas. Ouvi o auspício. 

 Deparei-me com Lins: o corpo 
brutalizado, mutilado, uma irreconhecível 
massa de carne deformada, enfiando um 
galho garganta abaixo até finalmente morrer. 
Mais à frente Manuel Vieira devorava o corpo 
de Figueiredo, abrindo a barriga e as vísceras 
com as mãos nuas – tripas úmidas, quentes, 
escorregadias, deglutidas com violência; 
engasgando-se quase à morte.  

 Rejeitei a vida, tomei uma pedra a 
forcei-a contra a testa. O sangue escorreu 
sobre os olhos até a boca e o peito. Foi 
quando o vi... o vi... Tenha misericórdia! 
Furem meus olhos, pois meu corpo não mais 
me obedece! Não posso entende-lo, não posso 
descrevê-lo... O que os olhos não devem ver 
destrói a mente do curioso! Penso, mas as 
palavras não fazem jus ao seu aspecto, que 
seu corpo era como o de uma criança, e sua 
fisionomia carregava o mal de todo o mundo 
e do abismo. Os pés virados para trás, para 
confundir-nos com suas pegadas pelas trilhas 
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das matas. Lembro-me de vê-lo levar os 
longos dedos à boca de dentes verdes e gerar 
o som que tanto me atormentara, que não era 
só um auspício de pássaro, mas um assobio... 

 Naquele instante, fui ao inferno 
milhares de vezes. Ao ver, em meio à 
loucura, o contorno das ruínas e do rio que 
por ali corria, intui ser essa a única saída do 
labirinto silvestre. Lancei-me às águas, fui 
carregado pelas noites sem fim e pelas 
cachoeiras até o litoral. Na praia fui resgatado 
por nativos. 

 Recusei voltar aos colonos. Peço aos 
selvagens que levem esta carta a qualquer 
homem branco que encontrarem. Nihil sine 
Deo. A verdade, que pouco conheço, não ouso 
perscrutar. Profanei a Terra e a Natureza 

deste lugar. O mundo é maior que o homem. 
Uti, non abuti. Encerro minha confissão e 
espero, na eternidade, o perdão. Ele logo virá. 
Não o perdão, mas o auspício. Ele sempre 
vem. Posso senti-lo vibrar pelo coração da 
Terra farejando meu nome. Não há 
escapatória, nem pelo ar nem pelas 
profundezas. Não suportarei vê-lo de novo, 
pois já o tenho visto em meus pesadelos 
despertos. Posso senti-lo rasgar as matas, 
espalhar-se pelas folhagens, deslizar pela 
casca dos troncos, furioso, veloz, originado 
do abismo abaixo do abismo, buscando meus 
ouvidos e minha alma. O penhasco! O 
penhasco! 

 

 

 

 

Cuidado, piso molhado! 
Gabriel Sant'Ana 

Entrar em um shopping, andar um pouco, 
olhar as lojas, procurar algumas promoções, 
folhear os Best Sellers, depois de alguns 
minutos comer um Big Mac, comprar uma 
casquinha de baunilha, um brinquedo ao 
afilhado, entrar naquela loja americana e ficar 
mais de uma hora na fila por causa de três 
barras de chocolate, talvez comprar um anel 
de ouro, isso talvez seja uma vontade, 
imaginação, a esposa lhe pede que entre no 
mercado para comprar algumas coisinhas, 
que são mais de um carrinho cheio, 
abarrotado, as crianças querem aqueles 
biscoitinhos amarelos cheios de vitaminas, 
mais os iogurtes, talvez ainda dê tempo de 
chegar a casa e assistir ao filme. 
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Mas, se ao perambular no shopping, seja 
quando entrou ou durante esse magnífico 
passeio, nos deparamos com uma sujeirinha 
no chão, um papel de bala, um copo de 
refrigerante entornado, verdadeira poça que 
fará as criancinhas rebeldes e soltas 
escorregarem ou alguns idosos quebrarem a 
bacia ou o joelho, aquele pensamento digno e 
responsável vem à mente, onde está quem 
limpe isso? 

Existem seres que só aparecem, só existem de 
fato, só se tornam evidentes em momentos 
específicos. Por que uma pessoa iria se 
importar com um faxineiro? Por que ela se 
daria conta de sua falta? Por muito tempo 
uma pessoa tem a leve impressão de que um 
ser de outro mundo faz com que os lugares 
fiquem limpos, impecáveis. Duendes, 
gnomos, fadas. 

Maurício recebeu a chamada no rádio, 
deveria ir ao segundo andar do shopping, 
alguém tinha vomitado no chão. É tão fácil 
escarrar no chão, vomitar, derrubar coisas... 
Sempre limpam o que você sujou, sempre 
consertam o que você quebrou. E o que se 
ganha com todo esse serviço de merda? 
Nada. Ganham-se muitas vezes reclamações 
pela demora, por estar no meio do caminho. 
De que servia aquele crachá idiota? Pegou a 
vassoura com o pano molhado e limpou. 
Como manda a administração, pôs as placas 
avisando que o piso estava molhado. 
Ninguém viu que ele havia limpado o piso. 
Por isso a necessidade daquelas placas em 
todos os shoppings. Terminou seu domingo 
como todos os outros, esperando 
angustiantemente pela segunda-feira, 
entraria às 18h, iria ao médico tratar daquela 
tosse irritante, já haviam reclamado de uma 
tosse demoníaca, conseguiu aquele horário 
porque iria ao hospital público, que não é 
perto de onde mora, mas no Centro da 
Cidade, Hospital dos Servidores do Estado, 
teria que chegar às 4h para talvez conseguir 
um encaixe. 

Não conseguiu se consultar, o pneumologista 
estava de licença, os marcados foram 
remarcados, os que tentaram encaixe que 
viessem daqui a dois meses. Foi para a 
Central pegar o trem parador. Chegou ao 
shopping faltando vinte minutos. Subiu as 
escadas para ir à saleta da ―limpeza‖. Bateu o 
ponto. Desceu as escadas. O elevador era 
para os clientes do shopping. Foi varrer a 
entrada. O ar condicionado estava acabando 
com seus pulmões, os cheiros das lojas 
estavam aumentando seu sofrimento, os lixos 
que recolhia para levar ao galpão estavam 
dilacerando-o. 

Trabalhava na área de limpeza há sete anos. 
Começara como ajudante em um colégio 
perto de casa. No colégio onde estudara. 
Conseguiu aquele emprego por causa do tio, 
que era da cantina. Não saiu da oitava série 
(hoje nono ano). Desistiu por completo de 
estudar. Era muito sacrifício, muita loucura 
ficar decorando fórmulas, regras para passar 
em provas. Aonde o estudo o levaria? Queria 
viver, ganhar seu dinheiro para sair aos fins 
de semana, pegar as meninas. 

Adora cinema, seriados. Serial killers. 
Existem várias formas, maneiras de se matar 
alguém. Não perderia tempo estudando 
medicina, de que adianta saber os nomes dos 
músculos, ossos, veias, se o que importa 
mesmo é o sofrimento da vítima? Aquele 
shopping, aquelas pessoas, aquela situação, 
aquele ar condicionado, aquele médico, 
aquele trem, aquela sua casa, aqueles seus 
parentes, seus vizinhos. 

Com muito custo conseguiu comprar um 
MP3, na Uruguaiana, estava um preço barato. 
Era estranho ele gostar daquela música, 
Badinerie. Leve, rápida, não como aqueles 
pagodes melosos, grudentos, ou aquelas 
batidas fortes, ensurdecedoras, que lhe 
agravavam a angústia. Mas ela acabava 
muito rápido. Não se lembrava de como tinha 
gravado. Talvez tenha vindo de fábrica 
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mesmo. Ouvia muitas rádios, principalmente 
para se informar, morava longe e, 
normalmente, escutava alguma notícia de sua 
terra, algum trem que havia descarrilado, tais 
incidentes. Não poderia ficar com um MP3 ao 
ouvido, as normas. Mas ficava com apenas 
um dos fones. 

Não havia fim para toda aquela sujidade. Era 
sempre a mesma repetição, os mesmos 
movimentos, pega a vassoura, encharca no 
balde, espreme, passa no chão, encharca 
novamente, esfrega ainda mais com a 
vassoura, põe as placas de aviso. Eram 
sempre os mesmos números de passos, a 
mesma hora de almoço, que não era almoço 
algum, mas um pequeno lanche que trazia de 
casa, bebia água de um bebedouro que ficava 
em um canto, aonde só poderiam ir 
funcionários, quase ninguém ia até lá, tinham 
como comprar comida melhor. 

Muitas vezes sentia arrependimento por não 
ter se esforçado e ter se entregado à preguiça, 
à facilidade. Muitas vezes olhava aquelas 
pessoas bem arrumadas, famílias inteiras 
comendo, comprando, desfrutando um 
prazer que lhe era vedado. Não tinha muitos 
amigos naquele shopping. Conversava com 
um ou outro; saía muitas vezes com três 
rapazes mais novos de uma loja de roupas 
para beber. Nada mais do que isso. 

Terça-feira. É preciso de fato eliminar por 
completo todas as sujeiras desse mundo 
imundo e podre. Aquele dilúvio deveria se 
repetir. Mas com água e fogo. Há em algum 
lugar escrito que toda sujeira será condenada. 
Começa a entender que a sujeira não é aquilo 
que se limpa ou que está em determinado 
lugar contrastando com sua natureza, 
maculando-a, mas seus produtores. 

Começou a analisar cada uma das pessoas 
daquele lugar. Maneiras de se vestirem, 
hábitos alimentares, o que compravam. Mas 
principalmente o que produziam. Seus lixos. 
Aquela sua rotina imunda se tornou aos 

poucos muito valiosa. Cada papel picotado, 
cada nota fiscal, cada resto de comida, cada 
papel higiênico sujo, cada vômito no chão, 
cada objeto perdido era um verdadeiro 
capital. Passou a tomar notas em um 
bloquinho que comprara no trem, vinha junto 
uma caneta, foi somente um real. Interessante 
como tudo era muito igual, uma mesma e 
única coisa. Podiam ser lixos diferenciados, 
nota fiscal da compra de uma calça jeans ou 
uma barra de chocolate, um papel picotado 
que fora um bilhete de amor, mas que não 
adiantara, pois a namorada não quis reatar o 
relacionamento, uma página rasgada de um 
livro, pois não agradou ao leitor, os papéis 
higiênicos contêm o mesmo traço, não há 
diferenças enormes, assim os restos de 
comidas e os objetos perdidos. 

Se não há diferença entre os lixos não haverá 
diferença entre os seus produtores. É tudo 
uma questão de observação. Muitos querem 
marcas pessoais, querem se destacar pelo que 
vestem ou fazem, mas todos são iguais. 
Consegue ver isso porque não é percebido 
pelas pessoas nem visível a elas. 

Mas há uma pequena distinção. Não são 
todos iguais. Os que querem se destacar 
daqueles que são colocados na invisibilidade 
são mais lixos que estes. Aquele moleque sujo 
que mora na rua, aquela faxineira que é 
desprezada pelo patrão, aquele lixeiro que 
respira todos os dias seus lixos, eu, não 
somos mais do que lixos ordinários. Os 
extraordinários é que são o alvo da limpeza. 
Eles clamam todos os dias por serem 
exterminados, jogados fora. Com suas roupas 
de marca, seus tênis, relógios, computadores 
novíssimos, seus carros do ano, seus cursos 
de inglês, espanhol, o diabo, sua pós-
graduação, suas viagens a negócio, suas casas 
de praia, todas essas facilidades que me 
foram negadas. 

Uma mulher, com seus vinte e cinco anos, 
bem arrumada, calça e blusa da Guess, um 
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tênis All Star, cheirosa, um perfume do 
Boticário, olhos e cabelos castanhos, lisos, 
acabou de sair do salão, nas mãos um sundae 
de chocolate, aproxima-se dele. Senhor, onde 
fica o banheiro? Vira-se para ela, admirado 
por alguém ter lhe dirigido a palavra. Venha 
comigo. Você deu sorte, menina, estou indo 
para lá. Ela o seguiu. É nessa direção mesmo? 
Quer saber mais do que eu, que trabalho aqui 
há anos? Desculpa. Ele a leva a um lugar 
aonde só vão os funcionários, mas quase 
ninguém vai para aqueles cantos. Ali há uma 
porta, que é um banheiro. É aí o banheiro. 
Mas isso não está certo, o senhor me trouxe 
para um lugar fora do shopping. Nós 
continuamos nele. Foi se aproximando dela, 
aquele cheiro de mulher nova, talvez ainda 
virgem, com perfume, deixava-o. Você é 
muito bonita... atraente... E vai tocando seu 
rosto. Pare com isso... vou gritar! Você não 
vai gritar. Quem é você? Sou quem você 
nunca deveria ter dirigido a palavra! 
Desabotoa a calça, tira sua blusa. E sem 
gritos! Enfia em sua boca alguns papéis que 
acaba de tirar do bolso. Notas fiscais que 
ficaram da limpeza do dia passado. 

Agora devo dar um fim em você. Como tudo 
o que está aí, você é mais uma coisa, um 
resto, um lixo. Tira-lhe os olhos. A vida foi 
muito bela para você; de que adianta agora 
continuar a enxergar esse mundo de 
podridão? Duas bolas de gude para o 
cachorro do vizinho! Ela não gritava, pois ele 
tinha entupido sua boca ainda mais, com 
papéis higiênicos da limpeza passada. Esse 
corpo tão belo poderia ter sido melhor 
aproveitado, mas você escolheu vesti-lo com 
esse lixo de roupas caras, perfumes caros... 
Nunca lhe passou pela cabeça quantas 
pessoas se tornam nada trabalhando na 
confecção dessas roupas para que vocês 
sejam ilustres pessoas bem vestidas? Quantas 
vezes você já jogou esse corpinho no lixo, 
dando ele para seu namoradinho safado, 
nojento, que transa com mulheres mais 

imundas que você? Havia um saco preto de 
lixo naquele banheiro. Ensacou o corpo e o 
colocou dentro do carrinho do lixo. 

O lugar onde se colocavam os lixos ficava do 
outro lado e era necessário passar por dentro 
do shopping para chegar. Limpou as mãos e 
o rosto rapidamente, algumas manchas de 
sangue ficaram na roupa e na bota. Quem 
perceberia? O celular da garota ele tinha 
martelado repetidas vezes. Destruído. Iria 
vender aqueles restos na feira de sábado. 
Deveria valer alguma mixaria. Foi andando 
calmamente pelo corredor cheio de clientes. 
Os seguranças nada notaram. Apesar do mau 
cheiro. Despejou o saco naquele monte de 
sacos, daqui a meia hora viria o caminhão 
buscar aquilo tudo. 

A semana transcorreu de costume. No 
domingo, antecedendo o Natal, shopping 
lotado, famílias fazendo as compras, era 
normal que crianças se perdessem dos pais, 
umas sensação de liberdade não estar de 
mãos dadas, ir aonde bem entendesse. Moço, 
me ajuda... me perdi dos meus pais e dos 
meus primos. Estava com o rosto coberto de 
lágrimas, suando, tinha corrido demais, o pai 
estava em uma loja de roupas, ele quis sair, 
não vá muito longe, fique perto, na loja ao 
lado houve uma promoção relâmpago, 
pessoas correram para comprar o máximo 
que seus créditos lhes permitiam, não 
percebeu que estava sendo empurrada para 
mais longe da loja onde os pais estavam, foi 
parar no primeiro andar, estava no segundo. 
Sim, meu filhinho, não se preocupe, o tio vai 
ajudar você. Vem comigo. Que lugar é esse? 
Quantos anos você tem? Tenho nove anos. 
Como se chama? Jorge. Seus pais, quem são? 
Minha mãe morreu, estou com meu pai e a 
namorada dele... Sua mãe morreu de quê? Ah 
tio, deixa pra lá... Percebeu que aquele 
garotinho estava escondendo algo. Estavam 
em um outro canto do shopping. Havia dois 
cachorros acorrentados. Eles eram soltos no 
estacionamento quando o shopping era 
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fechado. Você não é um garoto bonzinho, 
sabia que Papai Noel não gosta de crianças 
desobedientes, mentirosas e malvadas? Papai 
Noel não existe! É verdade... Mas você já 
ouviu falar do Homem do Saco? Quem? Vem 
aqui, Jorginho... vem conhecer o Ralph e o 
Boby... Eles estão com raiva, moço? Estão 
com fome; chega mais perto, não fique com 
medo. Tomou uma corda e amarrou Jorginho. 
Para ele não gritar, colou com fita adesiva sua 
boca. Pegou os cachorros pela corrente. Os 
olhinhos de Jorginho se esbugalharam de 
pavor. Se você nunca ouviu falar, eu sou o 
Homem do Saco! Percebi que você tem um ar 
muito mau... você deve ter feito alguma coisa 
muito feia, moleque idiota e mimado! Deu 
três chutes na barriga dele e dois pisões no 
seu rosto. Come, meninos! Anda! Os 
cachorros estraçalharam o garoto. Ficaram 
saciados. Ele os prendeu novamente. Ficaram 
alguns restos de perna, braços, cabeça. 
Ensacou tudo no saco de lixo. Coisa 
engraçada, uma criança desse tamanho com 
ares de adulto, devia ter algum problema... 
Hoje em dia essas crianças não são mais 
crianças, são verdadeiros monstrinhos... Era 
mesmo um lixinho de nada, um papel de 
chiclete... Colocou no carrinho e levou para o 
galpão. 

Sentia um prazer diferente ao fazer essa 
limpeza. De início sentiu asco de si mesmo. 
Matar um semelhante? Está escrito que não se 
deve matar. Deve-se fazer justiça. E não são 
meus semelhantes. São desprezíveis, 
imundos por dentro, seus perfumes caros, os 
brilhos de suas joias, relógios, suas roupas 
bem passadas, seus cartões ilimitados, tudo 
exala um fedor repugnante, uma sujeira 
delicada, aparentemente limpa. 

As dores nas costas pioraram, sua tosse ficou 
mais intensa, muitas vezes saía sangue. Não 
conseguiu se consultar. Seu superior já tinha 
lhe dado aviso. Daqui a duas semanas seria 
demitido. Quem se importava com sua saúde 
medíocre, com sua casa cheia de infiltrações, 

seu quarto desarrumado e pequeno, sua cama 
quebrada, o cheiro de mofo em toda a casa, 
que vivesse sozinho, a geladeira velha que 
pegou na rua, vazia, com leite azedo, 
algumas frutas mofadas, pão de forma 
embolorado. Odiava quando os outros o 
olhavam com pena. Ele não era coitadinho. 
Gente do seu tipo vivia muito tempo. Seu tio 
não morreu aos oitenta, vivendo também 
miseravelmente? 

Interessante como sentia essa vontade de 
limpar no shopping. Perto de sua casa havia 
gente rica, não riquíssima, mas melhores em 
condições que ele, mas não desejava se ver 
livre desses lixos, tinha a certeza de que os 
eliminaria no shopping, não essas pessoas em 
específico, mas parecidas a essas, iguais, lixo 
como sempre. 

Só descartou aqueles dois. Não tivera tempo 
de fazer mais, pois foi demitido na segunda 
semana depois do Natal. Sentiu um pouco de 
arrependimento. Parece que não cumpriu 
com o dever. Não se deu por satisfeito. Iria 
procurar outro emprego. Daria um jeito 
naquela tosse miserável. Estavam abrindo um 
mercadinho perto de sua casa, conhecia o 
futuro dono, certamente lhe daria uma força. 

Foi para casa. Sentou no sofá encardido, 
velho, algumas baratas roíam um farelo de 
biscoito cream cracker da noite passada. 
Estava comendo uma coxinha de galinha e 
bebendo um refresco de maracujá que tinha 
comprado no Amigão. Ligou a televisão para 
ver o noticiário. Estão desaparecidos Karla 
Jones, jornalista, 25 anos, e Jorge da Silva, de 
nove anos, seus familiares dizem que o 
último lugar em que estavam era o shopping. 
A Polícia está fazendo buscas. Qualquer 
informação, liguem para o Disque Denúncia, 
a sua identificação será mantida em sigilo. 
Quem se importa com isso? Coisa normal... 
isso acontece todos os dias... pessoas 
desaparecem sempre... que ideia... Desligou a 
televisão e se recostou no sofá para cochilar. 
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Carne de Bicho, Carne de Gente 

Luciano Cabral 

 dispostos quase em círculo, os sete estão na 
sala, olham uns para os outros sem trocar 
palavra, um na poltrona, dois em um sofá, 
outro na cadeira de balanço, dois em outro 
sofá, um sentado no tapete, nenhum deles é 
capaz de abafar o gemido do estômago, 
sentado na poltrona, o velho segura um 
cachimbo com o fornilho vazio, de tempos 
em tempos, leva o cachimbo até a boca e suga 
o ar que chega, no sofá maior, duas meninas 
em trajes e posições idênticos, as costas 
recostadas, os pés sem tocar o tapete, os olhos 
sendo movidos para olhar os outros sem que 
a cabeça se mova, chupam as pontas dos 
dedos um a um, as tranças são amarradas 
com presilhas de borboletas, os vestidos são 
azuis com pequeníssimos desenhos coloridos, 
sapatos engraxados e meias brancas esticadas 
até os joelhos, no outro sofá, dois meninos 
sentados com as costas arqueadas para frente, 
alguns anos mais velhos que as meninas, um 
deles suporta o cotovelo na perna e morde os 
cantos dos dedos, seus olhos demoram a 
piscar, fixos no cachimbo apagado do velho, 

o outro menino não é tão comportado, nem 
seus movimentos são pequenos, balança os 
pés, produzindo um som surdo quando os 
calcanhares batem contra o sofá, lambe as 
palmas das mãos mas a língua seca não 
ajuda, o menor deles brinca com uma 
mandíbula, esfrega-a no tapete e a traz até a 
boca, o brinquedo parece entretê-lo mas o 
lamento que sai do seu umbigo logo o faz 
chorar, na cadeira de balanço, uma senhora 
tricota, usa óculos de lentes pequenas e os 
deixa na ponta do nariz, ―alguém pode fazer 
o Davi parar de chorar?‖, Pedro deixa de 
apoiar o cotovelo sobre a perna, recosta no 
sofá mas continua mordendo os cantos dos 
dedos, ―eu também não aguento esse choro‖, 
―eu não aguento é você batendo o pé no 
sofá‖, ―não aguento também‖, ―só porque a 
Raquel falou, você falou também, só faz o que 
ela faz‖, ―não é nada‖, ―é sim‖, ―não é não‖, 
―é sim‖, ―não é‖, ―é sim‖, Paulo bate os 
calcanhares com mais força enquanto 
contesta, ―é porque nós somos gêmeas‖, ―é, 
nós somos irmãs gêmeas‖, Pedro para de 
morder os dedos para entrar na conversa, 
―gêmeos nascem no mesmo dia, você é mais 
velha do que ela‖, ―então, por que nossa 
roupa é igual?‖, ―elas usam roupas iguais 
porque querem, deixa suas irmãs em paz‖, 
―vó, foi ele quem  começou‖, Jezebel faz um 
gesto com a mão para que parem a discussão, 
conserta os óculos no rosto, levanta da 
cadeira, põe os utensílios de tricô no assento e 
pega Davi no colo, limpa suas lágrimas e 
beija sua testa, ―o problema de vocês é fome, 
eu vou fazer arroz, quem quer arroz?‖, não 
há resposta, ―então, não tem ninguém com 
fome‖, ―eu quero carne!‖, Paulo bate os 
calcanhares no sofá, ―eu estou com fome‖, 
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―eu também‖, Jezebel está no caminho para a 
cozinha, ―vocês querem ou não querem 
arroz?‖, ―eu queria carne‖, Pedro passa a 
mão na barriga, ―eu vou esperar o papai e a 
mamãe chegar‖, ―eu também‖, ―se ninguém 
quer, eu não vou fazer‖, ela volta para a 
cadeira de balanço com Davi no colo, ―a 
gente queria carne‖, a mão de Pedro ainda 
alisa a barriga, ―carne! carne! carne! carne!‖, 
Paulo não para de repetir a palavra, junto 
com ela, vem as pancadas no sofá, 
Bartolomeu balança a cabeça, Raquel começa 
a acompanhar o irmão batendo palmas, Rute, 
vendo a irmã, começa a bater palmas 
também, ―carne! carne! carne! carne!‖, 
Bartolomeu larga o cachimbo para 
acompanhar o coro das crianças, Pedro bate 
nas pernas, move mais os dedos, ―carne! 
carne! carne! carne!‖, Davi fica encantado 
com a algazarra e para de chorar, bate as 
mãos e ri, Jezebel ri com o neto e começa a 
cantar no compasso dos outros, ―carne! carne! 
carne! carne!‖, todos se levantam, estão 
juntos, ritmados com mãos, cabeças e 
calcanhares, Paulo inicia a roda, logo atrás 
Pedro, Raquel, Rute, Jezebel com Davi e 
Bartolomeu, passam a dar voltas sobre o 
tapete da sala, ―carne! carne! carne! carne!‖, 
―mãe‖, ―pai‖, a porta é aberta e as crianças 
correm para abraçar os pais, Davi abre os 
braços para a mãe quando a vê, eles carregam 
duas sacolas e não parecem alegres, ―é cada 
vez menos que vocês trazem‖, Jezebel entrega 
Davi a Rebeca e estende a mão para as 
sacolas, ―deixa que eu levo essa, mãe‖, Isaque 
respira o cansaço e vai para a cozinha, Jezebel 
pega a sacola de Rebeca, ―está mais difícil, 
dona Jezebel‖, Rebeca embala Davi e ouve a 
queixa, ―eu sei disso, a culpa não é de vocês, 
eu sei, é que eu nunca pensei que eu fosse 
viver pra ver esse dia‖, Rebeca nota o rosto 
úmido do filho, ―Davi estava chorando?‖, 
seca suas lágrimas com a bainha da blusa, 
―estava‖, ―por quê?‖, ―fome, como todos 
nós‖, as duas entram na cozinha, Bartolomeu 

pega o cachimbo que havia deixado na 
poltrona, dá uma tragada e vai sentando 
vagarosamente na poltrona, ―eles vão dar um 
jeito, como sempre, meu avô contava, e disso 
eu lembro, ele contava que, quando a carne 
dos bichos acabou, teve briga, teve revolta, 
teve incêndio, mas acharam como conseguir 
outra carne‖, ―carne de bicho, vô?‖, Paulo 
senta-se no  braço da poltrona, ―você comeu 
carne de bicho?‖, ―não, já era proibido na 
minha época‖, para participar da conversa, 
Pedro senta-se aos pés do avô e morde os 
dedos, ―e seu avô comeu?‖, ―ele dizia que 
sim, dizia que era muito boa, era macia, 
melhor que carne de gente‖, atentos ao avô, 
os meninos ruminam o que acabam de ouvir, 
Pedro engole o pedaço de pele mordida e tira 
o dedo da boca, ―eles podem proibir a gente 
de comer carne também um dia?‖, 
Bartolomeu esfrega a mão nos cabelos do 
neto, ―não se preocupa, vai ter sempre de 
onde tirar carne‖, carregando os pratos para 
preparar a mesa, Isaque mete-se na conversa, 
―as prisões sempre existiram, filho, e vão 
continuar existindo, a carne não vai acabar 
assim não‖, ―eu tenho setenta e nove anos, 
nunca vi cadeia vazia, isso é só uma fase 
ruim, enquanto tiver delinquente, tem carne‖, 
―eu estou com fome!‖, Paulo salta do braço 
da poltrona e corre para sentar-se de volta no 
sofá, Rebeca sai da cozinha e põe Davi sobre 
o tapete, ele avista a mandíbula e vai 
engatinhando até ela, ―espera só mais um 
pouquinho, pode ser? você não é o único com 
fome‖, antes de voltar para a cozinha, ela 
olha para Paulo, ―e fica de olho no teu 
irmão‖, Pedro ainda rumina o assunto, ―será 
que um dia a gente volta a comer carne de 
bicho, vô?‖, Bartolomeu, com o cachimbo na 
boca, apenas ergue os ombros, ―eu não ia 
comer‖, ―eu também não‖, Paulo acalcanha o 
sofá, ―eu ia, é carne, eu como qualquer tipo 
de carne, eu podia comer até o Davi!‖, depois 
de outra pancada, ele arregala os olhos para o 
irmão, Bartolomeu suga o cachimbo e 
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também passa a admirar o neto, Pedro, agora 
concentrado em Davi, volta a roer os cantos 
dos dedos, Rute e Raquel ajeitam-se no sofá e 
viram a cabeça na direção do irmãozinho, 
Isaque senta-se na cadeira de balanço e sorri 

para o filho, que permanece indiferente à 
atenção que cresce sobre ele.  

 

 

 

Praia do urso 
Jonatas T. Barbosa 

1 – Urso espera 

 

Uma gaivota enlouquecida pousou sobre a 
estante esparramando os objetos sagrados no 
assoalho polido com suas asas. Os quatro 
gatos siameses, correram para devorar a ave. 
A turba felina não passou desapercebida para 
os cães. O cão de tamanho médio pressionou 
as costas de Marie arranhando-a enquanto 
dormia. A cadela assustou os gatos e tomou a 
gaivota entre as presas.  

A jovem despertou com o clarão de sol 
marítimo quebrando nas cortinas de algodão 
cru. Ao ver o sangue com saliva pingando no 
lençol, Marie saltou de calcinha e tentou tirar 
a ave da boca do animal.  

- GLACÊ! - gritou, tropeçando nos livros de 
meditação zen, incensário e contas de rosário. 
- Largue já o nosso amigo!  

As orelhas de Glacê se suspenderam 
hesitantes. A cadela parou de mastigar a ave 
e trouxe-o a os pés de Marie abanando o rabo. 
A jovem pôs a mão na boca e engoliu o 
suspiro. A carne não era visível debaixo das 
penas, tal era a abundância de sangue.  A ave 
estava rígida e imóvel. O cão farejou-a e 
lambeu-lhe a cabeça. Estava faminto.  

Marie disparou no corredor de madeira 
lustrosa e clara. Mas a franja incomodava os 
olhos. Voltou um instante para o quarto. 
Pegou a presilha de flor de jasmim e desceu 
até o térreo.  

A faixa branca entre o céu e o oceano não 
estava calma como de costume lá fora. A 
fachada de vidraça e madeira recomposta em 
arquitetura sustentável da clínica veterinária 
estalava aos golpes de vento norte. Os 
trovões soavam distantes, porém violentos. 
Era certo de que uma massa de ar fria e 
devastadora atingiria a costa.  

Os animais do ambulatório estavam agitados 
nas gaiolas. Exceto um. O animal, ainda 
deitado, cheirou o ar em círculos, lambeu as 
narinas sentindo o sabor de sangue. Abanou 
as orelhas ao ouvir os grunhidos molhados 
da ave. O urso não se levantou, mas observou 
de olhos apertados Marie e a ave ferida. 

- Calma, meu amigo, - disse a moça 
acariciando-lhe o bico. - Vamos deixar com a 
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mamãe que logo logo você vai poder voar pra 
onde quiser.  

Marie pôs a ave sobre o balcão inox. Esfregou 
as palmas e dedos debaixo da bica prateada. 
Desinfetou-as com álcool. Depois vestiu um 
avental e calçou luvas descartáveis. A gaivota 
mexia a cabeça, abria e fechava os olhos pela 
metade.  

Marie pegou uma seringa no armário que 
ocupava toda a parede oposta às gaiolas 
(onde guardava inclusive os nutrientes para a 
dieta vegana de animais), jogou as caixas de 
ataduras aos trambolhões na mesa e apanhou 
ampolas com anti-inflamatórios na geladeira. 
Os cães desceram curiosos e se meteram entre 
as pernas da moça dando-lhe um susto.  

- Droga... Já pra fora, crianças! - esbravejou, 
apontando o braço na direção da porta os 
fundos. Os cães adestrados obedeceram com 
a língua a balançando.  

- Por que eles não podem se comportar? 
Tinham que atacar você assim, sem razão?  

Enfiou a agulha na pele da gaivota e 
provocou-lhe uma contorção. Demorou 
alguns segundos para relaxar. Marie abriu o 
pacote de suprimentos de esparadrapos e 
cuidou das feridas. Depois da assepsia, 
cobriu o ferimento para as moscas não 
pousarem.   

De repente, uma das vidraças da frente da se 
partiram em quebra-cabeças cortantes. Uma 
cegonha se chocou contra uma estátua 
posição de lótus na parede logo acima de sua 
cabeça. A cabeça de elefante do deus hindu 
explodiu com a queda.  

Os gatos corriam e escorregavam no chão 
liso. Os cães arranhavam como se quisessem 
escavar a porta para o abrigo nos fundos. Os 
pássaros, roedores e outros bichos de 
estimação alojados na clínica se debatiam e 
uivavam desesperados. Todos estavam 
agitados, com exceção do urso que apenas 
observava.  

A sirene de evacuação urbana berrou longe, 
na direção do centro da cidade. A língua 
pendeu seca no céu da boca. Os primeiros 
tremores do terremoto duraram um minuto. 
Uma rachadura brotou na parede de madeira 
e fez cair o relógio da parede.  

Marie esquecera-se definitivamente da 
gaivota ferida. O bicho sangrava estirado 
sobre a mesa fria de aço. Arrastou-se até cair 
dentro da pia.  

Correu de volta pelas escadas para o segundo 
andar. Procurou na mochila o telefone 
celular. Digitou os números de emergência. 
Não funcionou. A rede de telefonia e internet 
estavam fora do ar. Havia duas ligações não 
atendidas da namorada e trinta e uma 
mensagem de texto na caixa postal. Em todas 
traziam um aviso de evacuação urbana e 
perigo iminente de catástrofe marítima. Mas 
não o celular estava no modo silencioso 
porque Marie queria dormir até tarde. 

 

2 - A casa verde 

O mar emergia em ondas de duzentos metros 
de altura e se dirigiam para a costa feito um 
monstro. O sol se escondeu por um tempo 
atrás das toneladas de massa aquática que 
arrancava boas porções de bancos de areia e 
arremetendo-se contra as pequenas 
embarcações ancoradas na costa. Uma lancha 
estacionada virou sobre o pequeno cais. Um 
velho que jogava damas com o neto tentou 
fugir ao notar a sombra. A criança ficou presa 
por uma estaca de madeira que arrebentou da 
parede do barracão. A ponta atravessou-lhe a 
panturrilha e o menino foi arrastado pelas 
águas. O velho se encolheu e deixou-se 
arrastar pela onda que adentrava a praia, até 
chocar-se contra uma coluna sólida. Sentiu 
uma barra de ferro em cruz entre os dedos. 
Escalou por dentro d’água segurando nas 
fendas da parede e nas grades da janela. A 
pele estava ferida na altura das costas. Um 



Poligrafia Revista Edição Terror Abr-Maio/16 

 

 

21 

naco balançando como uma nadadeira, 
enquanto a areia abrasiva esmerilava sua 
carne.  

Pela janela do segundo andar era possível 
Marie assistir a elevação marítima. A 
proporção do evento não lhe pareceu tão 
terrível até a lancha de dez metro dar 
cambalhotas sobre a esteira de madeira rija 
do píer. Ela assistiu ao espetáculo, mas parou 
no momento em que as ondas atingiram o 
barracão do velho e o menino, seus único 
vizinhos.  

- Mas que merda! - gritou. - Tenho que salvar 
meus filhos.  

Marie correu pingando o suor da sola dos pés 
no piso, fazendo um barulho colante. 
Escorregou no sangue que não tinha 
percebido cair da luva. O mergulho de peito 
do topo da escada fez com que os seios 
pequenos se batessem em todos os degraus.  

Levantou-se e pegou as chaves do 
claviculário sentindo dor nas costelas. Abriu 
as gaiolas uma a uma. Soltou os três gatos, o 
cão poodle, os roedores, as aves e abraçou o 
coelho branco com uma mancha no olho 
esquerdo. A última gaiola era do urso. Ele 
estava inexpressivo, na mesmo posição de 
antes. Marie raptara aquele animal de um 
circo em uma das empreitadas do grupo de 
ação em favor dos direitos de animais 
silvestres. O dono do circo sentenciara o urso 
à morte após um violento ataque que 
resultara na inutilização do braço de uma 
espectadora. A mandíbula do urso partira-lhe 
o osso em duas metades e engolira três dedos 
da senhora de meia idade.  

Dois meses após o rapto, não tivera 
problemas com cuidado do urso. Marie 
achava que a ingestão de carne era o que 
estimulava a violência. Por isso o submetera a 
uma dieta balanceada à base de todos os 
nutrientes necessários para crescesse grande e 
forte. O animal não estava mais agitado, 

indicativo de que a alimentação alternativa 
era o caminho correto.  

Marie amarrou a tira de bandagens para 
ferimentos na barra da cela para abri-la de 
longe. Destrancou-a e, agarrada ao coelho, se 
afastou. Preparou-se para fugir pelas escadas 
e retornar ao quarto. Ficaria segura no 
segundo andar. Puxou a bandagem e a jaula 
rangeu. O animal não esperou um segundo e 
ergueu-se, atirando-se na direção da moça. 
Ele não rosnava. Abria a boca em silêncio e 
projetava as garras no ar como se quisesse 
dar um grande abraço. A moça se estatelou 
escada acima, cravando a unha na parede 
quando escorregava, puxando o coelho pelas 
orelhas com a outra mão. A criatura de dois 
metros de altura deixava arranhões na parede 
e no assoalho brilhoso ao agitar as garras 
para cravar-lhe. Raivoso, estapeou a prancha 
de surfe do corredor. Ela estava certa. A 
distância da atadura fora suficiente para 
Marie chegar ao quarto e trancá-lo sem o urso 
ferir sua pele macia. 

Os minutos se esticavam como a borracha de 
um estilingue. O ganido da cadela lá fora 
ressoou primeiro, agudo e longo. O cão 
rosnou apenas até a cadela ser desfiada em 
pedaços irreconhecíveis de carne. O cão fugiu 
como um covarde e se afogou sob a pressão 
da água hedionda que invadia o térreo. Os 
gatos siameses subiram em uma palmeira 
ornamental fora da casa, mas a potência da 
água vergou o tronco, como se desejasse 
trazer os gatos para o fundo. Os outros gatos 
permaneceram na casa e foram soterrados 
por parte do teto que cedeu. Apenas um dos 
gatos estava no telhado desde que Marie 
enxotara-os do quarto. A última gata se 
encontrou com o urso que bebia água na 
privada do banheiro do segundo andar. 
Desesperada, patinou no piso muito bem 
encerado e escorregadio, o que impossibilitou 
de fugir da única mordida que sentiu do 
urso. O miado foi curto, mas alto. Marie 
arregalou os olhos. 
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Há dez anos, antes de tornar-se uma 
solteirona, filha de pais abastados a morar 
apenas com a companhia de animais à beira 
da praia. Na época da universidade para ser 
mais preciso. Imaginara uma habitação livre 
de qualquer tipo de material poluente em sua 
composição, e que não fosse produto 
industrial. Sua visão de habitação perfeita era 
uma fantástica construção aos moldes de 
excelência no quesito sustentabilidade. Por 
isso, no lugar de uma antiga casa de alvenaria 
que seria deixada como herança, Marie pediu 
para que seus amados pais construíssem 
outra ao seu gosto. As paredes revestidas 
com plantas e um eficiente sistema de 
captação de água de chuva. Dezenas de 
micro-hélices móveis para transformar o 
vento em energia elétrica. Uma com estrutura 
de bambu, no melhor modelo de Bali para 
aproveitamento da luz natural. 

A pressão da água atingiu as fundações como 
um soco contínuo. Passados os minutos de 
destruição interna, a água recuou. As colunas 
e paredes de gesso enfraquecidas começaram 
a estalar. O segundo piso se rompeu, e a casa 
se partiu em duas. O telhado cedeu sobre a 
cabeça de Marie sem que pudesse pensar ou 
sentir dor. Tudo ficou negro, porém, a ação 
destrutiva da água e do abalo sísmico não 
cessou.  

 

3 - Coelho da sorte  

Marie despertou vomitando água salgada 
que escapulia pelo nariz e sentindo o fedor de 
pelo molhado. Não sabia quanto tempo se 
passara, mas já estava escuro. A lua 
minguava como uma lâmina. Ela sentia 
apena dor de cabeça. O resto do corpo parecia 
ileso. Passou a mão pela barriga, flanco e 
coxas. As pernas estavam livres, mas 
dormentes. Tentou mover uma a uma, elas 
não respondiam. Continuavam imóveis.  

Algo se aproximou estalando os destroços de 
bambu e material cirúrgico. Marie ficou 
imóvel. Esperava que a coisa não a 
percebesse. Entretanto, o cheiro doce da sua 
carne podia ser sentido de longe pelas 
gaivotas. Desesperada, ela decidiu se enfiar 
sob os escombros e se esconder. As farpas e 
os pregos de metal reciclado machucaram os 
cotovelos e a barriga, mas, por não sentir as 
pernas, os ferimentos nas coxas foram mais 
graves. Um prego quatro centímetros 
enterrou na carne e abriu uma linha vertical 
até a cintura.  

De repente, algo se esfregou no seu rosto. 
Recuou de maneira perturbada e pegou o 
primeiro pedaço de madeira solta, depois 
acertou a coisa com a ponta, socando-a 
interminavelmente como se usasse um 
desentupidor, e continuou a golpear até parar 
de se mexer. Marie tomou coragem tateou a 
coisa. Sentiu algum animal morto. Mordeu os 
lábios após perceber que esmagara a 
pancadas o coelho branco, transformando-o 
num saco macio de sangue.  

Marie chorou, mas ficou quieta no fundo da 
fenda.  

Poucas coisas além do seu delgado corpo 
pequeno poderiam passar naquele espaço.  

O urso se aproximava. Ele fugou como se 
comunicasse diretamente a Marie que sabia 
onde ela estava. O seu corpo musculoso 
pesou sobre o esconderijo. Ela sentiu a 
madeira vergar sobre as outras camadas de 
entulho comprimindo seu quadril.   

Por sete minutos o urso rodeou o perímetro. 
Fungou percebendo o rastro balançando seu 
corpo duro de um lado a outro sobre as 
quatro patas. Marie cruzou os braços ao redor 
da barriga quando a sentiu roncar. Os 
pensamentos perturbadores intensificaram a 
dor de cabeça. Subitamente o telefone 
começou a tocar. O aparelho estava a uma 
camada de detrito acima de Marie, ao alcance 
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de três braços. Sobre ela, o chão novamente 
começou a ceder com o peso do animal.  

Ele não precisou de muito esforço para 
arrancar placas de compensado, gesso 
amolecido e montes de livros e álbuns de 
fotografias. As garras de sete centímetros se 
aprofundavam arranhando canos de ferro e 
móveis-feitos-em-casa. A última peça da casa 
que estava entre ela e o urso foi removida 
sem esforço. As duas garras envolveram seus 
braços. Ele não a machucou a princípio. O 
hálito era podre. Tão podre quanto se fosse 
alimentado com carne. Ela não lutou. Tentou 
imaginar como seria ter a o rosto comido para 
se acostumar com a dor.  

O borrão monstruoso da boca do animal não 
a atingiu. O velho se aproximou o máximo 
que pode, e, furtivo, disparou um arpão 
contra a parte traseira do pescoço da criatura. 
O urso arremessou a jovem longe e se virou 

para agarrar o crânio frágil e ressecado do 
velho. Partiu-o como uma melancia madura. 
Depois o dorso vigoroso caiu sobre o próprio 
peso. As patas tremeram igual a um inseto 
que não fora completamente esmagado, mas 
ele não caiu. 

Marie estava consciente, apesar da dor se 
alastrar pela fronte. O rosto queimava em 
febre. Ela ouvia a criatura se aproximar. O 
urso respirava produzindo um som de 
catarro. Ela se arrastou por cinco longos 
metros e o urso ia atrás. A dor em sua cabeça 
se alastrou até que desistiu. Olhou para a lua 
com os olhos marejando secreção e lágrimas, 
e aguardou o monstro deitar as presas para 
esfacelar o seu belo rosto.  

O urso encostou o focinho nos seus pés, 
arranhou com os dentes. Não tinha mais 
forças. E lambeu o sangue da ave no seu 
calcanhar.  

 

Espiral amarela 
Pedro Sasse 

Prelúdio 

 ―... sete vezes cinco trinta e cinco, sete 
vezes seis quarenta e dois, sete vezes sete...‖. 
Quarenta e nove crianças de pé, separadas 
por distâncias iguais, em sete fileiras de sete 
alunos cada. ―Outra vez, mais alto‖. A 
instrutora tem voz monotônica e nenhuma 
ruga de expressão. A ponta dos dedos se 
tocam na altura da cintura, como se segurasse 
entre as mãos uma esfera visível apenas para 
ela. ―Sete vezes um sete, sete vezes dois 
catorze, sete...‖. Ao fim do coro, apenas o 
ruído da eletricidade correndo pelas 
lâmpadas. Uma vibração mínima que corrói 
lentamente qualquer sanidade. 
―Instrutora...‖. A voz destoante do coro 
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assusta, dói. Os alunos resistem à tentação de 
olhar para outra direção, mas nota-se o 
retesar dos corpos, a tensão do ar. ―Mais uma 
vez‖. Entoam novamente o saber. Esbarram, 
porém na voz aguda, frágil. ―Eu preciso 
fazer...‖ A temperatura nunca deixa os 27 
graus. Mas os corpos sentem algo a que 
arriscam chamar frio. Os dedos-garras se 
descolam da esférica posição e a instrutora, 
como se nervosa por deixar cair sua 
imaginária esfera, avança. Cada passo sucede 
o anterior em exatamente setenta e sete 
batidas por minuto. Passos curtos e 
constantes tocam o piso até o fim da sala. 
Nenhuma cabeça cogita virar-se. Mesmo para 
os alunos da mesma fileira, a cena só ocorre 
no limite do campo visual. Ouve-se um 
zipper e algo metálico sendo manipulado. 
―Mais uma vez‖. ―Sete vezes...‖. O ruído das 
lâmpadas penetra os ouvidos, arranha os 
tímpanos. Algo se debate no fundo da sala, 
convulsiona. As vozes impúberes não 
titubeiam, ao contrário, entoam mais alto e 
mais alto e mais alto, tentando inutilmente 
abafar os gemidos que povoarão suas noites 
por anos. 

1. 

  - Eu tive outra vez o sonho. 

 Quarenta e nove funcionários 
almoçam em sete longas anguladas em um 
heptágono regular. Nas mesas, cubos de 
carne e uma caixa de suco. Pegam um cubo. 
Mastigam. Pegam outro. Mastigam. Suco. 
Lenço. Novamente. Ainda que não estejam 
perfeitamente sincronizados, o ritmo pareado 
dá ao recinto ares de motor. As válvulas 
sobem e descem, observadas pelos homens-
sem-face. SS é um pistão quebrado. Sua voz 
sussurrante é o ruído do defeito. De cima, 
mecânicos, os homens-sem-face buscam a 
falha. Todos os quarenta e oito outros 
funcionários sabem que SS é o problema. 
Acusá-lo significaria falar. Significaria 

quebrar a sequência, o ritmo, a rotina. 
Continuam comendo. 

 - Como sempre, eu acordo no centro 
da sala de estudos. As luzes brancas foram 
substituídas pelas vermelhas intermitentes. 
Sem os alunos, a instrutora, a luz, tudo se 
torna estreito, como se a qualquer momento 
as paredes fossem colapsar e me – os 
homens-sem-face empunham as armas e 
caminham em direção a escadaria – esmagar. 
Lá no meio estou eu, e eu mesmo me vejo da 
pequena janela de vidro da porta. Como 
sempre, na intermitência da luz, eu oscilo 
entre uma sombra amedrontada e uma figura 
vermelha e má que habita o fundo da minha 
cabeça.  

 Os passos da tropa ecoam pelo salão e 
a máquina parece funcionar mais rápido. 
Pega. Mastiga. Pega. Mastiga. Bebe. 

 - Mas dessa vez eu não estou sozinho. 
Há um homem limpando os corredores. Ele 
está velho e cheira mal. Eu pisco os olhos e 
ele está ao meu lado. Seus olhos estão cheios 
de angústia e ansiedade. E traça algo na 
parede. No começo... no começo parece que 
ele vai fazer um círculo, mas as pontas não se 
encontram, o final do traço está mais distante 
do centro que o começo. Continua tentando 
fechá-lo, mas quanto mais gira, mais distante 
do centro ele está... 

 SS demora a notar que os homem-sem-
face pararam de avançar. Esquecendo o 
funcionário indisciplinado, checam as 
paredes do refeitório. As válvulas, 
ininterruptas, continuam operando. SS larga 
a comida, maravilhado com o som vindo do 
abismo. Uma batida grave, distante, 
reverbera do fundo das paredes, do além-
corredores, além-zonas, além-mundo. Não 
era a vibração monótona de um tremor, mas 
algo ritmado, codificado, quase consciente. 
Era como se o mundo tentasse lhe transmitir 
uma mensagem. Hipnotizado, SS se 
aproxima da parede, quase toca os homens-
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sem-face. Ouve a respiração filtrada pela 
máscara, o barulho das engrenagens por 
debaixo do uniforme. Soa o quarto alarme do 
dia: fim do almoço. 

2. 

 Quarenta e nove funcionários 
caminham pelo corredor. ―Cada trecho é 
composto por sete placas de metal, cada placa 
é um quadrado perfeito e o Projeto indica que 
medem sete metros quadrados. É impossível, 
contudo, produzir um quadrado perfeito com 
tal área. Cada lado mede dois vírgula seis 
quatro cinco sete cinco um metros. A área 
final é de seis vírgula nove nove nove nove 
nove oito metros quadrados. Isso significa 
que para cada placa, cria-se zero vírgula zero 
zero zero zero zero dois metro quadrado de 
vazio. Cada corredor é composto por vinte e 
oito placas, sete para cada parede, sete no teto 
e sete de piso. Cada andar é composto por 
quarenta e nove corredores, sete paralelos e 
sete perpendiculares. Como cada zona tem 
sete andares, significa que cada zona cria um 
palpável centímetro de nada. Se de fato 
existem infinitas zonas anexas, por 
consequência, é preciso existir um vazio 
igualmente infinito. Mas se infinitas zonas 
ocupam um espaço igualmente infinito, para 
onde vai todo esse vazio?‖ 

   Só há um trabalho na Ala Zero. O 
trabalho que desafia qualquer iniciativa, 
qualquer dúvida: cada morador da zona é 
alocado em uma longa esteira, na qual deve 
permanecer em silêncio, sob uma 
temperatura de dez graus. Lá recebem as 
remessas. Primeiro soa a sequência binária: 
Fá para um, Si para zero. Ela indica, em 
ordem, a esteira que receberá a remessa, a Ala 
de destino e que tipo de transcrição deve ser 
usada. Horas podem passar até que uma 
chegue. Da mesma forma, podem surgir 
dezenas em apenas alguns minutos. A 
aleatoriedade impede o relaxamento e a 
monotonia gera um intenso tédio. O 

resultando contrastante é uma neurose que 
devora pouco a pouco cada funcionário. 

  MT já vinha, há muito, sucumbindo. 
Olhos vidrados. Cabelo ausente em partes de 
um couro cabeludo com feridas de coceira. O 
hálito é o principal sintoma: morrem de 
dentro para fora e o cheiro da podridão vai 
escapando pela boca em um perverso 
memento mori. De súbito, inicia-se a melodia 
bitônica reverberando pelas chapas de aço. Si 
- Si – Fá – Fá – Fá – Si – Fá. Mais duas 
sequências. Fá para 0, Si para 1. SS é retirado 
da letargia e sente uma acidez forte subir por 
sua garganta – princípio do fim. O código 
indica que a Remessa pertence a MT. O 
trabalho, em condições normais, seria 
simples: é preciso decodificar uma 
criptografia padrão transmitida por sons 
binários e registrar oralmente o resultado 
numérico no próprio aparelho. Depois, 
encaminha-se o pacote pela esteira à Ala 
destinatária. O regime, contudo, não favorece 
o raciocínio claro. Tomados pelo tédio, 
dezenas de funcionários ociosos observam, 
ainda que indiretamente, MT trabalhar. A 
tensão é insuportável. A boca seca. As mãos 
trêmulas. MT coça o rosto até sentir a pele 
entrar pela fresta das unhas. Ao digitar o 
resultado, as luzes brancas se apagam e a luz 
vermelha se acende: falha de decodificação 
detectada. Como no sonho, o negro e 
vermelho alternam a total escuridão com os 
lapsos de um quadro em câmara lenta. Os 
homens-sem-face, pintados de sombras, 
avolumam-se. As máscaras de gás tomam 
ares de focinhos metálicos. É possível ouvir o 
grunhir das feras contidas no uniforme 
isolante. Todos unidos, compassados, 
formando um único sem-face maior e 
disforme. Os braços envolvem o corpo do 
funcionário, que sequer tenta gritar. Apenas 
treme. Treme tão forte que os dentes, as 
vezes, chegam a rachar. É levado ao 
correcionário. 

3. 
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 Quarenta e nove funcionários se 
recolhem ao som do sexto alarme. O apagar 
das luzes. Seis horas de escuridão esperam 
todos os habitantes da Ala Zero. As lâmpadas 
começam a desligar da margem para o 
centro. O mundo mingua mecanicamente até 
sobrar apenas um resto de corredor cujos 
caminhos, todos, conduzem ao inevitável 
abismo. A mente, exausta pela rotina, 
funciona entre apagões. SS enrola a camisa de 
seu uniforme cuidadosamente e acomoda-a 
em sua boca. E grita até seus pulmões 
cansarem, até as cordas vocais falharem, até 
sentir a garganta explodir. Depois, por um 
breve momento, o corpo todo relaxa, o ar 
entra fresco pelo corpo. Move os lábios em 
silêncio, brincando de dizer tudo que diria ao 
longo do dia. Com certo esforço, consegue 
permanecer uma hora desperto no profundo 
diálogo de si mesmo. Rememora uma e outra 
vez seu único passeio noturno. É jovem 
ainda. Está prestes a dormir quando o ranger 
da porta indica uma falha na tranca. 
Descalço, caminha entre os corredores 
desertos. Sente o frio metálico na sola dos 
pés. Mesmo sem luz, é possível guiar-se com 
perfeição pelos caminhos geométricos. A 
escuridão é o único momento de real silêncio. 
O único momento em que o ruído elétrico 
não toma os ares de estática. O único 
momento em que é possível realmente ouvir 
o mundo e seus infinitos corredores. Do 
quarto, tudo é apenas um resíduo de som, 
que não tarda a fundir-se com a imaginação e 
com o sono. Seus passos, contudo, o levam ao 
ponto mais marginal da Ala. Na sua frente 
apenas a parede que divisa o universo, que 
limita o espaço e o não-espaço. Passa as mãos 
pelas inexatas placas de metal. Ouve o fluir 
do ar entre o ferro, as engrenagens estalando, 
ruídos graves e ecoantes, como se tudo fosse 
parte de um grande e velho corpo a mover-se 
pelas sombras. ―O conceito de parede 
pressupõe a divisão entre dois espaços. Um 
lado de cá e um lado de lá. Não pode haver 

uma parede sem outro lado. Não pode haver. 
Não pode.‖. Esmurra com todas as suas 
forças a placa. O som ecoa por toda a Ala. 
Mas ninguém vem. Ninguém responde. O 
abismo ignora suas súplicas. 

4. 

 Toda mente clama por imagens. 
Mesmo o cego precisa delas. Sente o mundo 
através de seus dedos e pinta o mundo em 
sua mente. SS tem quatro anos quando 
descobre o poder da pintura. Do fato, os 
cacos de memória só conseguem recuperar o 
crucial: não sabe onde está. Mas está sozinho. 
Há fezes no chão. Seus dedos ingênuos 
passeiam pelo material orgânico, deixando 
marcas no chão. Aquilo lhe dá enorme 
prazer. A descoberta do poder criativo. Faz 
sucessivos riscos no chão. É capaz de romper 
a uniformidade do mundo com apenas um 
dedo. Alguém chega e carrega-o para longe 
de sua obra. Mas está consumado. Refinou 
por anos seu prazer. A grande virada foi 
descobrir o sangue. Ocorrera há poucos 
meses. Um dos funcionários, em surto, morde 
o próprio punho até arrancar a carne. O 
sangue flui, colorindo com intensidade e 
eficácia o tom uniforme do mundo. Com seu 
dedo traça um círculo, a figura proibida, só 
presente em perfeição nos olhos. É impossível 
para um funcionário contemplá-lo de muito 
perto ou por muito tempo, uma vez que isso 
requereria uma proximidade desencorajada 
pelos homens-sem-face.  

 Ver o círculo em sangue foi iluminador 
para SS. Não podia, contudo, apenas cortar-se 
e fazer o mesmo, ou acabaria no 
correcionário. Para conseguir sangue 
precisava de uma fonte que não fosse visível 
em uma inspeção corporal, padrão semanal 
na Ala. Não tardou para encontrar o método. 
Corta, com uma lasca de unha, o espaço entre 
a gengiva e interior do lábio. O sangue 
escorre abundante pela boca. É preciso o 
cuidado de não deixá-lo cair na roupa ou no 
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chão. Ao apagar das luzes, escreve livremente 
no único espaço que as câmeras do quarto 
não conseguem vigiar ao longo do dia, o teto. 
Pela manhã, ao despertar, contempla sua 
criação feita às cegas e memoriza os ajustes 
que precisa fazer. 

 O primeiro passo foi desenvolver uma 
forma de notar os números. Iniciou com 
riscos, passando em pouco tempo a símbolos 
que dessem conta de representar os dez 
algarismos. Tendo espaço limitado, era 
preciso calcular com precisão como gastá-lo. 
Testava e repassava na mente as fórmulas, 
registrando os resultados mais precisos ao 
anoitecer. O projeto: calcular o Pi, a 
corporificação do proibido, do caótico, a 
verdadeira face do infinito. Um cálculo como 
aquele seria impossível sem a ajuda da 
escrita. As centenas de cálculos mentais que 
precisa fazer ao longo do dia poderiam 
interferir do registro mnemônico dos 
resultados. Precisão é fundamental. 

 A cada noite, o número cresce. A cada 
noite seu sangue nutre uma criatura que se 
alastra pelo teto, ousando escorrer pelas 
paredes, pelas frestas da porta. Antes de 
dormir, naquele momento em que os sonhos 
anunciam sua chegada, é possível velos 
pulsar, chamar pelo seu nome num sibilar 
constante, hipnótico. 

5. 

 Os olhos de abrem. ―Três vírgula um 
quatro um cinco nove dois meia cinco três 
cinco oito nove sete nove três dois três oito 
quatro meia dois meia quatro três...‖. Perdia-
se nos números até o primeiro alarme do dia 
tocar. Hora do preparo. As portas destravam. 
A miríade de corpos abarrota ordenadamente 
o corredor. Ao sair, SS sente a luz fritar seus 
olhos. O ruído de eletricidade atravessa sua 
cabeça como uma serra enferrujada. Desloca-
se para seu lugar na fila. Uma ansiedade 
passeia pelo corpo, enroscando-se com 
centenas de filamentos seu estômago, sua 

coluna, seu pescoço. Gotas caem de sua testa, 
chocando-se contra o chão com a força de um 
motor industrial. Por que nunca ninguém 
olhava para trás? Por que ninguém nunca 
cedia à tentação de saber, de ver, de falar? 
Sentia ânsia de vômito. Sentia subir pela 
garganta não líquidos, mas palavras. 
Ásperas. Explosivas. Fechou os olhos 
tentando segurar o corpo. Si – Si – Fá – Fá – 
Fá – Si. Está na zona de esteiras. Diante de si 
uma remessa. Tensão. As notas continuam 
soando. O que significam os códigos? Quem 
os lê? Para onde vão? Sobem palavras até o 
esôfago. Escapa-lhe um gemido distorcido, 
inconstante. Movimento dos sem-face. Liga o 
botão de gravar. Que números deveria dizer? 
Por que não cantar uma melodia? Por que 
não cantar a própria constante inconstante, o 
número proibido? Sua mente arredondou. É 
isso. Os pensamentos cartesianos não 
conseguem se firmar em um ambiente 
esférico. As ideias dão curvas. Apontam para 
si mesmas, para sua total arbitrariedade. 
Apontam para a espiral amarela. Está 
novamente na sala de aula. Tem novamente 
sete anos. Um rosto o observa pela vidraça. 
―Giz‖, diz a voz rouca. Gira. Gira. Gira. Cada 
vez maior e maior. ―É uma espiral‖, balbucia. 
Ela não leva a lugar nenhum? ―Não sei. Acho 
que não. Mas pelo menos você fica cada vez 
mais longe de onde tudo começou‖. Desperta 
no quarto. A luz vermelha havia tomado toda 
a zona. O teto goteja preenchendo seu corpo 
com sua própria obra-prima. No chão, um 
corpo nu virado para baixo. SS não suporta e 
vomita um grito incontido, livre, 
desesperador e libertador. O corpo se move, 
ressaltando dezenas de lacerações na carne. 
São mordidas. O corpo jorra tinta. O Pi clama 
pela fonte inesgotável. Mas os sem-face 
chegam. Os braços envolvem seu corpo de 
toques gelados. As respirações filtradas, em 
conjunto, se tornam uma voz grotesca a dizer 
verdades indecifráveis. Haverá uma face por 
baixo das máscaras? SS se debate. Sente a dor 
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dos golpes. O gás inundando seu pulmão. 
Uma máscara cai, fazendo com que a criatura 
toda se retraia por um breve momento. 
Sedento, SS vira seu rosto e observa. Mas 
nem sempre o véu cobre a verdade. Às vezes, 
a única verdade inteligível é o próprio véu. 

Interlúdio 

 ―Os números contém tudo que o 
universo sabe. É preciso, no entanto, saber 
decifrá-los, ler por trás de sua total falta de 
sentido. Muitas vezes, o resultado sequer 
pode se transformar em palavras. Nesses 
casos, forma-se a verdade em sua essência 
mais pura, sem a perda presente em qualquer 
tradução. Essa é a língua falada pelo 
universo. A nossa apenas consegue alcançar 
sua sombra na parede. Para os demais, os 
números são apenas instrumentos, formas de 
ler as remessas que vem e que vão, formas de 
continuar vivo, ainda que como mera 
válvula. Não para mim. Se o universo é feito 
de números, e o número é um fragmento 
ínfimo, mas ainda sim importantíssimo, da 
própria trama da existência. Cada remessa, 
sendo feita de números, é uma cápsula que 
contém em si um vislumbre da verdadeira 
realidade. E todos os números de todas as 
remessas e todas as possíveis zonas se 
escondem dentro do Pi. Essa é sua 
importância. A nossa mente nunca conceberá 
toda sua grandiosidade. Nem poderia. 
Enlouqueceríamos. Ele é a representação 
absoluta do Infinito. Não o infinito previsível 
dos números inteiros, que se estendem 
tediosamente, um após o outro. Tampouco o 
apreensível infinito que habita o vão entre o 
zero e o um. Falo do infinito caótico e 
arrebatador dos decimais do Pi. Seus 
algarismos se repetem infinitamente em total 
aleatoriedade. Todas as combinações de 
todos os algarismos se encontra nele. Tal é 
sua vastidão, que, em algum ponto de seu 
território insólito, se encontram, transcritos 
em binário, todas as falas já proferidas pela 
humanidade em ordem cronológica. Sua 

natureza é tão incontrolável que, mesmo 
sendo possível calcular cada um de seus 
números, esbarraríamos na última parede: 
um deserto intransponível de zeros, capaz de 
resistir à própria e ínfima existência de nosso 
universo. Uma vez, perdido no emaranhado 
de números, achei o ano exato do meu 
nascimento. Isso significa que há uma boa 
possibilidade de eu já ter esbarrado, mesmo 
que sem notar, no ano exato da minha 
própria morte‖. 

 6. 

 Um funcionário desperta. Os olhos 
abertos lhe são inúteis. A completa ausência 
de luz o cerca. Ao tentar mover-se, o 
desespero toma conta de seu corpo. Algo 
tubular atravessa sua boca, passando pelo 
esôfago e, provavelmente alcançando o 
estômago. Algo igualmente penetra por suas 
veias dos braços. Por último, sente que algo 
está profundamente enterrado em seu ânus, 
mantendo excessivamente dilatado. Qualquer 
movimento maior que o tremor incontrolável 
que toma posse de seu corpo é 
imediatamente repelido pela aguda 
consciência dos corpos estranhos que violam 
sua carne. Os olhos, perdidos pela órbita, sem 
função, tentam captar qualquer traço de luz, 
qualquer vulto ou forma. Conforme a 
sensibilidade dos nervos se afina, pode 
perceber que há, ainda, incontáveis fios 
menores presos por agulhas mínimas. Tenta 
gritar, mas o tubo bloqueia completamente a 
possibilidade de emitir sons. Tudo que 
consegue é respirar com força, dissolvendo 
no ambiente o único som do ar que escapa de 
seus pulmões. 

 Perde-se na própria mente, em busca 
de um lugar melhor. Tenta pensar no 
número, faz cálculos para distrair-se, 
perdendo-se em eventuais, rápidos e 
angustiantes sonhos. Nenhum alarme. 
Nenhuma luz. Nenhuma determinação de 
tempo ou lugar. Sua existência só podia ser 
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confirmada pela própria consciência. 
Enquanto conseguisse pensar, sobreviveria ao 
oblívio.  

 O corpo era seu relógio. Pela fome, não 
poderia haver passado mais de um dia, ainda 
que a mente já sentisse anos de prisão. Foi no 
ápice de sua fome que ouviu pela primeira 
vez outro som. Parecia brotar de dentro de 
seu próprio âmago, mas era conduzido por 
uns dos tubos.  

 Primeira sensação. Algo grosso, 
coloidal, avançava para dentro de seu corpo. 
Não havia como sentir gosto, textura, cheiro. 
O único que lhe chegava aos sentidos era a 
leve vibração da pasta passando pelo cano. 
De súbito sentiu seu estômago ser preenchido 
de frio. Tentou vomitar em vão diversas 
vezes. O fluxo da pasta era mais forte. Mesmo 
depois de encerrada a alimentação forçada, 
todo material rejeitado sobe até certo ponto 
para depois, obrigado pela gravidade, recuar 
novamente para dentro de seu dilatado 
estômago. Quando o material finalmente 
assenta no fundo corpo, sente-se apenas um 
invólucro para aquilo que lhe preencheu. 

 Segunda sensação. Espasmos. Sem 
saber se os pesadelos corroeram sua 
sanidade, sente os músculos pularem, 
cruzando os nervos de uma dor elétrica. 
Primeiro os pés. Depois as pernas. Glúteos. 
Abdómen. Peitos. Braços. Pescoço. Face. 
Tudo contrai e relaxa, pulsa independente de 
sua vontade. Os impulsos param. O corpo 
continua por conta própria, uma marionete 
zombando do impotente dono. As lágrimas 
escorrem pelo rosto. Os dentes parecem 
trincar com a força com que morde o tubo. 

 Terceira sensação. Uma dor aguda lhe 
escala, começando pelos testículos e 
atropelando os órgãos até alcançar a barriga. 
Súbito e violento, algo irrompe pelo tubo 
inferior a uma grande velocidade. Aspiram-
no. A pressão é tamanha que se sente virando 
pelo avesso. O intestino esforça-se para 

manter-se no lugar enquanto tudo que lhe foi 
forçado para dentro é igualmente forçado a 
sair. A uretra, da mesma força é atravessada 
pelo calor dos líquidos que entram via soro 
pelas veias. O dreno lhe absorve tudo. Se 
antes se sentia apenas um saco de resíduos, 
agora sente-se vazio.  

 Os olhos pesam, extenuados pelo 
estresse, desespero e tensão. O corpo 
abandona qualquer resistência. Das 
completas sombras, uma mais densa se ergue, 
cobrindo, agora, sua mente. Apaga. Fim do 
primeiro dia. 

7. 

 A vibração do tubo superior começa, 
fazendo sua boca salivar inutilmente. A 
resposta automática do corpo o faz sentir-se 
um cachorro. A fome não tarda em ser 
aplacada pela massa desconhecida. Apesar de 
toda a comida que recebia, sente o corpo 
emagrecer. Está fino, ralo. Os olhos se 
enterram cada dia mais fundo no crânio. As 
unhas crescem cada dia mais quebradiças. 
Acostumou-se aos choques. Sentir algo o 
mantinha alerta por alguns minutos, em que 
podia imaginar o sabor dos cubos de carne, 
de sua bebida. Imaginar-se falando com as 
válvulas e vendo seus rostos de tensão. 
Visualizar sua obra-prima. Nunca se 
acostumou, contudo, ao esvaziamento. 
Parecia, ao contrário, piorar a cada dia. 

 Ouve, então, a eletricidade subir pelos 
cabos, vorazes por suas terminações nervosas 
. Sua mente, completamente esvaziada, um 
mundo branco contra as sombras de sua nova 
vida. Resiste, sem perceber, às primeiras 
descargas. Sempre imaginou a eletricidade 
tão amarela quanto à espiral. A imagem 
assume plenitude em sua imaginação. A 
energia circulando livremente seu corpo, sem 
resistência. A corrente intensifica. Os dentes, 
rachados, são forçados contra o tubo. As 
unhas rompem-se contra a palma das mãos. 
O pulso é tão forte que um dos eletrodos 
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queima em uma fagulha feita de puro 
esplendor. Uma haste dourada risca o vazio. 
A cegueira causada pelo contraste impede-o 
de ver, mas, tal as pinturas do teto ao apagar 
das luzes, a imagem passou por seus olhos 
ofuscados tatuou-se na íris em um quadro 
belo e aterrador: um cubículo mínimo, os 
respingos de sangue na parede, as dezenas de 
tubos e fios descendo das paredes e tetos, 
nenhuma porta ou janela, nenhuma câmera, 
nenhum rádio, nada. Apenas, riscado na 
chapa de metal diante de si, a gloriosa espiral. 

 Entende finalmente seu destino. Seu 
martírio. Precisa alcançar os traços no metal. 
O coração, por primeira vez em muito tempo, 
bate com força. Sente a vida correr pela pele 
moribunda, encharcá-lo de uma energia que 
há muito pensava já não ter. Move os braços 
forçando as tiras de plástico, sentindo as 
agulhas, mínimos dedos metálicos, 
agarrando-se dolorosamente à seus músculos 
e veias. O sangue está fervendo quando corre 
pelos braços. Ao romper as amarras, ergue os 
braços em um ato instintivo de adoração a 
divindades ancestrais. Segura firme o tubo 
que prolonga seu esôfago até o teto. Força-o 
para fora num regurgitar bestial. A máquina, 
dotada de uma imprevista consciência, 
parece querer lutar. Sente a dor iniciar-se em 
seus testículos.  Os tubos pedem pela 
drenagem. Os canais inferiores, posicionados 
cirurgicamente para não aspirar as paredes 
do intestino e da uretra, conforme vão sendo 
puxadas agarram-se ao interior do corpo. 
Prostra-se no chão em posição fetal sentindo 
suas entranhas serem forçadas para fora. Um 
esforço derradeiro o liberta da vida-máquina. 
Liberdade. 

 Os dedos acariciam o metal. Sentem as 
mínimas texturas do giz na parede. Não foi 
alucinação. O símbolo está diante de sua face, 
pode sentir seu cheiro. O círculo infinito que 
sempre o procurou. O sentido de tudo. A 
unha arranha a placa, produzindo um forte e 
agudo silvo. Um dos fios acaricia seu braço, o 

faz lembrar que seu dever é ser válvula. Um 
ódio puro e ingênuo queima seu estômago. 
Envolve os tentáculos do deus-máquina entre 
suas mãos. Puxa-os até arranchar a pele do 
colosso. Por primeira vez toca a carne viva 
por detrás dos muros do universo. Sente as 
entranhas cibernéticas freando seu avanço 
conforme cava fios, tubos, placas e pistões. 
Luta. Arremete-se contra o metal com todas 
as suas forças, em um parto cheio de óleo, 
suor e sangue. As horas avançam. O tubo de 
alimentação, livre do corpo, regurgita a papa 
amorfa. Penetra cada vez mais fundo no 
corpo estranho. Sente o gosto da verdade 
agredir seu paladar. 

8. 

 Um assovio agudo e melodioso é 
intercalado com uma tosse carregada de 
muco. A sala está vazia. Pela pequena vidraça 
da porta entra um único e quadrado facho de 
luz, que não tarda em desfazer-se em um 
brilho redondo no meio da sala. O ângulo 
reto é a marca do homem. De seu domínio 
forçado sobre o universo. Sua teimosia 
ancestral contra a harmonia circular. Na zona 
educacional, tudo ainda é intuitivo para SS. 
Serão necessários quinze anos para que 
formule com o mesmo sangue agora mancha 
o chão a verdade no teto de seu dormitório. A 
melodia segue de forma improvisada, 
acompanhada do motor de um aspirador que 
lhe serve de segunda voz. SS consegue ficar 
de pé. Checa seu uniforme. Se houvesse 
manchas os instrutores poderiam obrigá-lo a 
passar outro turno na área de limpeza. Há 
dois meses precisa trocar seu tempo de 
exercício por trabalhos reformatórios. Sente o 
cheiro de urina e as calças úmidas. A mente, 
como uma lâmpada prestes a queimar, oscila 
entre memória e escuridão. A instrutora. A 
interrupção. A punição. Todos já haviam 
partido. Os golpes, a cada dia mais fortes, lhe 
haviam desacordado. Nunca antes esteve 
diante da verdadeira solidão como naquele 
momento. O que sua lógica interna acusava, 
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contudo, como emoção negativa se 
manifestava como um confortante senso de 
liberdade. Por primeira vez, ninguém estava 
olhando para ele. Nem as câmeras, nem os 
instrutores, nem outros meninos. Levanta-se, 
reunindo suas forças, a boca se arqueia em 
uma expressão rara, sem palavra que lhe 
corresponda adequadamente. As pernas, 
ainda fracas do corretivo, vacilam, fazendo 
que o corpo gire. E não para mais. Um 
menino gira com todas as suas forças, vendo 
o mundo quadrado desfazer-se em um 
borrão cônico de luz e sombras. Sente algo 
subir-lhe das entranhas. Pensa que é vômito. 
Mas é um som. Leve, agradável, doce. Que 
ecoa por todos os corredores de todas as 
zonas de todos os complexos. Quando para, o 
mundo ainda persiste no giro, como se 
lamentasse à volta àquela realidade reta. Sem 
perceber, a esfera de luz se eclipsou durante o 
giro. Na pequena vitrine, uma silhueta o 
observa.  

 Ao abrir os olhos, SS sente-se 
emergido de um profundo mergulho na 
mesma papa que atravessava seu corpo. O 
sonho vívido ainda está marcado nas 
pálpebras, desvanecendo-se conforme o 
mundo retoma sua desonírica forma. As 
mesmas faíscas que possibilitaram sua fuga 
passeiam intermitentes pelas quinas de um 
longo corredor. As proporções eram as mesas 
dos caminhos branco-metálicos de sua zona, 
mas a limpeza e ordem de lá, ali encontravam 
apenas sua completa antítese. Suas mãos, 
antes sujas apenas por seus próprios fluidos, 
estavam agora tingidas de uma poeira 
gordurosa e carbônica que se espalhava pelo 
chão e pareciam desesperadamente escalar as 
paredes em direção ao teto. Abundavam, ali, 
cilíndricos cabos de energia, pistões, 
engrenagens. Diferente, contudo, dos 
heptágonos que encontrava nas esteiras, 
distribuidoras e nas remessas, tudo ali era 
perfeitamente circular. É como se do outro 
lado do símbolo houvesse um mundo outro 

que em tudo se assemelhasse ao seu, mas, ao 
mesmo tempo, em todo lhe fosse oposto. SS 
através da espiral. 

 A fascinação, contudo, se polui em um 
medo descentrado, uma sensação de 
angústia, de prisão. Não há, ali, a paz 
clandestina que encontrou tempos antes ao 
explorar os corredores vazios de sua zona. O 
silêncio reverencial que outrora vivenciou foi 
substituído por uma estática que ultrapassa 
as fronteiras do som, manchando visão, 
paladar, tato. Cada novo bloco, igual em tudo 
ao anterior, faz sua mente contorcer em uma 
incompreensão diante da sensação de já 
haver passado por aquela cena e a trêmula 
certeza de nunca tê-lo feito. Deseja uma 
palavra para descrever sua situação, mas só 
encontra vazios em sua língua. 

 Instintivamente, percebe que se dirige 
para a escadaria. Não a simétrica sequência 
de retângulos que o conduziam para a área 
de trabalho, mas a escada-espiral. Ergue-se 
como uma imensa construção de metal 
enegrecido e enferrujado, um tubo que 
atravessa o abismo por trás de todas as 
paredes. Ali, as estáticas se reúnem em uma 
harmonia de vozes díssonas. ―Sete vezes um 
sete, sete vezes dois catorze, sete...‖. Degraus. 
Notas bitônicas passeiam no ar: Si – Si – Fá – 
Fá – Fá – Si. Degraus. ―As luzes brancas 
foram substituídas pelas vermelhas 
intermitentes‖. As mãos se comprimem 
instintivamente. Degraus. Um grito abafado 
reverbera pelas paredes. Degraus. ―você fica 
cada vez mais longe de onde tudo começou‖. 
O leve gosto da verdade começava a inundar 
sua garganta de um sabor amargo. Degraus. 
―Os números contém tudo que o universo 
sabe‖. Já é possível ver o fim da escadaria. A 
verdade queima seu estômago. A espiral se 
enrola em seu pescoço como uma serpente 
anterior ao próprio mundo. 

9. 
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 Em seus sonhos, SS sempre esteve na 
mesma sala. No início, pensou que tratasse da 
sala da zona educacional, na qual passou os 
anos mais difíceis da vida, no qual teve suas 
grandes descobertas, no qual viu a espiral por 
primeira vez, no qual sentiu a mão do zelador 
em volta de seu pescoço, no qual ouviu por 
primeira vez a palavra giz. Descobriu, depois, 
que não se tratava exatamente da mesma 
sala, mas apenas de uma sala semelhante. 
Todas as salas do universo são semelhantes. 
Apenas a proporção muda. Retirando os 
móveis e as máquinas que eventualmente são 
transportados para dentro delas, toda sala se 
torna uma versão escalada da mesma figura. 
No sonho, ao perder as noções de proporção, 
a sala não é apenas uma sala, mas todas elas 
ao mesmo tempo. Todas as idades. Todas as 
vidas. 

 Ao imaginar o fim do mundo, mesmo 
em seu recorrente sonho, sempre imaginou 
uma parede final, que emanasse uma 
avassaladora sensação de solidez de 
indestrutibilidade. O mundo que acabou de 
percorrer, contudo, termina em teto, não em 
parede. SS observa, pouco acima de sua 
cabeça, uma escotilha. Nada tinha da eterna 
plenitude esperada em sua imaginação. 
Como tudo no mundo-espiral, era o oposto, 
frágil, ridícula. No chão, uma pesada 
ferramenta parecia indicar que o portal há 
pouco havia sido utilizado. Ao seu lado, 
quatrocentos e oitenta e nove riscos na chapa 
metálica do degrau. Ao fazer o 
quadringentésimo nonagésimo risco inspirou 
o resto de esperança que ainda lhe restava.  

 E abriu a escotilha. 

 Primeiro a cegueira. Aos poucos, o 
tudo toma forma. O mundo sem paredes ou 
tetos torna a escotilha uma falha desprezável 
na imensidão perfeita. O universo, acima de 
todas as possibilidades, é redondo. E em seu 
topo, fulminante como o fim deveria de fato 
ser, fulgura a grande espiral amarela. Como 
se, de repente, não passasse da menor das 
casas decimais, perdido entre cifras que se 
avolumam em infinitos positivos e negativos, 
rendeu-se diante do breve momento de 
verdadeira liberdade. A boca se arqueava 
novamente e emitia sons de um prazer 
irreprimível. 

 A retina, já quase vazia de sanidade e 
consciência, reflete o rosto dos seres 
impensáveis que caminham sem nunca notar 
o mundo ínfimo que comprime na mínima 
fresta de um ponto qualquer de lugar 
nenhum. Neles, o universo se manifesta em 
seu absoluto e aterrador silêncio. E te encara. 

Epílogo 

―Estou melhor na Ala Sete. Educacional. 
Cuido da limpeza, agora. O correcionário 
pode mudar a vida de uma pessoa, seja lá o 
que acontece dentro dele. Meus dias vão 
ficando para trás, meu corpo vai 
apodrecendo aos poucos. Mas eu não 
reclamo, sabe? Todos morrem. Um dia, 
aspirando um dos corredores, eu encontrei 
um giz amarelo. Pensei em retomar os velhos 
cálculos, mas os números, eu acho, também 
morrem. Não os encontro mais. Agora, nas 
luzes apagadas, após o último alarme, só uma 
coisa me vem a mente para riscar na parede 
da sala vazia: uma longa espiral amarela.
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POLISCRITO 
 

A ideia do Projeto Poliscrito funde dois 

princípios que inegavelmente fazem parte da 

produção contemporânea de ficção: a narrativa 

seriada, popularizada principalmente através das 

séries de tv (mas também populares na forma de 

novelas, quadrinhos e até alguns jogos narrativos 

modernos como Life is strange); e a narrativa 

coletiva, em que diferentes autores se intercalam 

na escrita de uma mesma obra, marcando-a com 

seus próprios estilos, enfoques e enredos. 

Dessa forma, desejamos com o Projeto 

Poliscrito, produzir narrativas longas (sem um 

encerramento previsto) que serão semanalmente 

postadas no blog. Cada episódio dessa narrativa 

é escrito por um dos membros do blog, que se 

alternam em uma ordem estabelecida para 

manter a maior distância entre os estilos de 

escrita. Com o tempo, conhecendo como cada um 

de nós escreve, será possível ver formar-se um 

ritmo próprio da narrativa, que oscilará entre 

escritas memorialistas, fluxos de pensamento, 

ação, suspense e violência. 
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Uma introdução 
 ―O mundo não seria o que é agora se eu tivesse rejeitado 

Pandora. Mas eu era pequeno. Há momentos em que uma data 

específica, as palmas, as músicas, os doces, os convidados e a 

inocência nos levam a abrir caixas. Naquele dia, não sei de quem 

ganhei o presente, não me recordo de todos que estavam lá. 

Quando eu menciono o episódio, não há quem se lembre. 

Inventar não é do meu feitio, mas comecei a duvidar desta 

lembrança. Parece que eu sou o único que consegue recapitular 

que havia um presente embrulhado, que chama minha atenção 

porque é uma caixa grande. Um papel brilhante que me atrai 

como mosca na luz. Eu voo até ela com toda a selvageria que eu 

posso juntar e que me faz reduzir o embrulho a pedaços. Avisto 

uma caixa de papelão por baixo daquilo tudo, rasgo o lacre que 

me atrapalha e Pandora não para de sussurrar no meu ouvido. A voz dela é tão encantadora e 

ordena que eu abra a caixa. 

Mas o que eu encontro é outra caixa dentro da caixa. Pandora não desanima. Pressiona os lábios 

na minha orelha, mergulha a língua no meu ouvido e exige que eu continue. Rasgo mais um lacre 

e me deparo com outra caixa. A língua de Pandora ainda está no meu ouvido, mas vai perdendo o 

encanto. A terceira caixa já é do tamanho de uma criança do meu tamanho e tenho medo de abri-la 

e me dar conta de que eu estou indo em direção ao nada. 

Isso faz tempo. Mas está tão vivo pra mim quanto estas caixas que me rodeiam agora. Quando 

penso nisso, o que vem logo depois é decepção. Construí um mundo feito de papelão, um mundo 

quadrado e sem conteúdo. Me espanta que apenas eu lembre desta história. Tanto que me 

pergunto se Pandora algum dia existiu.‖ 

Caixas de Sobra é uma história sobre o meio. Escrita por cinco autores, mantém como princípio a 

liberdade criativa para que cada episódio seja não só uma surpresa para o leitor, mas também para 

o autor que lhe dará a sequência. Sem a possibilidade de um fim planejado, de um enredo 

harmônico, Caixas de Sobra acaba por imitar a vida: começa e termina em um ponto arbitrário de 

uma linha demasiado longa para deixar ver seu início ou fim. 

Acompanhe conosco essa road trip que mostrará a jornada de um vendedor e seu interminável, 

indesejado e inseparável estoque de mercadorias contra a desesperadora falta de sentido da vida 

contemporânea. Veja como o protagonista tentará encontrar sentido nos lugares e fatos mais 

insólitos da vida. 

 



Poligrafia Revista Edição Terror Abr-Maio/16 

 

 

35 

Caixas de sobra 
 

I 

vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, 
trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e 
já nem sei mais, e aí tenho que contar tudo de 
novo porque perdi o fio da meada nesta jaula 
feita de caixas, elas não pesavam quando eu 
comecei, agora elas parecem feitas de puro 
concreto, o início parecia uma jornada que só 
quem tivesse culhões poderia aceitar a coisa, 
eu tinha culhões e tinha orgulho deles, tinha 
orgulho da minha sala cheia de caixas e eu 
pedindo mais e todo dia mais pra suprir a 
demanda, mais pro dia seguinte, mais ontem, 
mas hoje eu arrasto meu corpo até elas, não 
porque quero, sim porque preciso, papelão 
aprisiona mais que grilhões de ferro e meu 
dia só mostrou metade dos dentes, vinte e 
sete, vinte e oito, vinte e nove, vou me livrar 
da trinta agora, rua Marta Vidal, duzentos e 
quarenta e seis, me arrastei até a entrada da 
casa, apertei a campainha e o que fiz foi 
esperar, uma criança abriu a porta, ―boa 
tarde, posso falar com seu pai ou sua mãe?‖, 

apenas me olhou, uns seis anos de idade 
talvez, resposta nenhuma, ―seus pais estão 
em casa?‖, continuou me olhando, ―eu tenho 
uma entrega‖, fechou a porta e minha frase 
ficou incompleta, saber que ainda tenho 
outras entregas pra fazer me atormenta, 
sufoca, como se estivesse apertado dentro de 
uma destas caixas, encolhido, esmagado, 
sendo transportado pra um lado e outro sem 
que pudesse reclamar do espaço de merda 
que me sobrou, apertei a campainha 
novamente e o que fiz foi esperar, a porta foi 
aberta pela mesma criança, o mesmo olhar, a 
mesma cena e eu igualmente fatigado, não 
conseguia lembrar quantas entregas ainda 
tinha que fazer, apesar de ter anotado 
minutos atrás, eu tinha fome, meu estômago 
estava embrulhado, minha língua dobrava 
como papelão dentro da boca, se eu estivesse 
de fato dentro de uma caixa, meus ossos 
estariam sendo comprimidos, ―você está 
sozinho?‖, porta fechada outra vez, frase 
completa pelo menos, o peso da caixa estava 
a ponto de se tornar insustentável, mas era 
preciso, dedo na campainha uma vez mais e o 
que fiz foi esperar 

II 

As nuvens estavam tão unidas que pareciam 
uma tampa branca fechando o céu. No rádio 
do carro nenhum anúncio de chuva. O vento 
soprava folhas secas pela janela do motorista. 
Desgraçado, pulsou a mente do homem 
enquanto girava a manivela para o vidro 
subir. 

Duzentas e quarenta e seis caixas ainda 
chacoalhavam. Não saberia dizer quantas 
casas visitou, quantos cães tentaram morder 
sua perna, quantas portas fecharam no seu 
nariz. Eram figuras anônimas em sua mente 
igual a uma lista telefônica. 
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Exceto uma. 

– O que uma criança idiota sabe? – 
resmungou em voz baixa olhando para o 
retrovisor. O espelho estava tão deteriorado 
que ele mal via os contornos do rosto. Havia 
uma mancha cor de cobre bem suave que 
lembrava bastante o formato da Itália. 

– Fechou a porta na minha cara? – continuou, 
esfregando inutilmente um trapo de camisa 
no espelho. – Um dia a casa pega fogo. E vai 
pedir ajuda pra quem? O primeiro estúpido 
que encontrar na rua. Moleque idiota. 

O estômago apertava. Não conseguiu vender. 
Então insistiu, sacrificou o horário do almoço. 
E as caixas continuaram lá. Acenavam de um 
lado e para o outro no banco de trás. Só havia 
bebido uma lata de refrigerante. Sempre lhe 
disseram que coca ou café com estômago 
vazio causava úlceras. Devia ser lenda. Coisa 
de gente fresca. 

Abriu outra lata de coca quente apoiando os 
cotovelos no volante e derramou pela boca 
seca. Sentiu o sangue fluir pelo pescoço e 
preencher a cabeça. A visão escureceu e 
voltou como tela de TV antiga. 

– Precisamos comer alguma coisa, – disse 
encarando o vulto de caixas pelo retrovisor. 

O carro atravessou uma alameda e virou para 
o estacionamento do primeiro restaurante 
que encontrou. 

Entrou pela frente e sentiu uma lufada de ar 
frio. Havia telas de plasma penduradas em 
todas as paredes. As pessoas assistiam 
enquanto tilintavam os talheres nos pratos e 
tagarelavam. O garçom aproximou-se com 
um sorriso de apresentador de programa de 
auditório. Aqueles dentes brancos e rugas 
fechando os olhos o incomodavam. 

– Boa tarde. O senhor vai querer mesa pra 
dois? 

– Boa noite, – já passara das seis – Pra um. 

A cara do atendente parecia couro curtido. 
Daqueles prensados que não enrugam. O 
sorriso persistiu até chegarem a uma mesa 
próxima à janela. 

– Quero esse negócio aqui, – disse apontando 
uma fotografia qualquer do menu. 

– Ok, senhor, – anotou no bloquinho. – Quer 
a entrada enquanto isso? Algo pra beber? 

– Coca. 

– Apenas isso, senhor? 

– Só. 

O garçom deu dois passos para trás e se virou 
graciosamente. Que bicho estranho, pensou. 

A Coca ia ser servida num copo com gelo por 
outro garçom, mas ele interrompeu tocando-
lhe o pulso. Bebeu no gargalo. Não confiava 
no gelo de restaurante. Uma vez soube por 
um noticiário sobre uma senhora que 
encontrara um focinho de rato congelado 
boiando no copo. 

Tomou metade em uma só golada. A 
garganta ficou dormente. Quando abaixou o 
vidro sentiu a bexiga latejar. 

A porta do único banheiro do restaurante 
estava trancada. A sombra de alguém 
caminhando fazia a luz por baixo da porta 
piscar. Ele franziu a testa. Parecia que estava 
correndo de uma ponta a outra. 

Coçou debaixo do relógio no pulso. Conferiu 
quatro vezes seguidas que ainda eram 
dezoito horas e vinte minutos. Não suportou 
e bateu. 

– Tudo bem aí dentro? – disse tentando 
parecer preocupado. 

Não havia som. A sombra parou um 
segundo. Uma fresta se abriu, mas ele não 
notou nada até mirar para baixo. 

A criança fechou rapidamente e girou a 
tranca. Tinha certeza. Era um garoto, o 
mesmo garoto que zombara dele mais cedo. 
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Também ouviu um barulho metálico 
chacoalhar. Provavelmente um ferrolho. O 
homem tentou impedir com o punho fechado 
num reflexo retardatário e inútil. 

– Moleque escroto, – disse, mas não baixo o 
suficiente. Sem perceber o som dos talheres e 
do burburinho diminuírem, bateu na porta 
contendo a força. 

III 

O velho Cássio marca 16:35. O Garçom entra. 
―Tudo bem, com o senhor?‖. A porta do 
banheiro está entreaberta. A cabine vazia. Um 
grande pedaço de merda, disfarçado de gato 
de Cheshire, sorri na privada. O coração está 
acelerado. O corpo sua em regiões ignoradas 
por um corpo dez anos mais novo. Santos 
Passos, vendedor, idade indeterminada pelas 
rugas, passa água no rosto. Fede a enxofre. 
Para ele, toda água de bica fede a enxofre. 
Imagina os ratos mortos, os ovos de insetos, o 
lodo, tudo sendo mascarado pela pedra 
amarela. Os dedos acariciam incrédulos a 
pele curtida durante anos pelo Sol. Quando foi 
que eu envelheci? 

O velho Cássio marca 16:42. Está na mesa. A 
sua volta todos são iguais: espantalhos de 
terno, mastigando a comida de gosto já gasto 
pela rotina, olhos vidrados nas cores 
rodopiantes da tela. O horário é o limbo que 
separa o fulgor de vida das crianças de escola 
e comerciantes de meio-dia e a beleza familiar 
dos jantares noturnos. O almoço das quatro é 
a reunião de todos os restos: sempre que os 
restos de uma opção começam a esfriar no 
mostruário, os garçons, para não travar o 
fluxo, despejam comida nova por cima, 
misturando-a com o resto da antiga. Às 15 
horas, só permanece no restaurante aquilo 
que ninguém quis, aquilo que circula entre as 
remessas novas, esperando ter a sorte de 
acabar num prato, mas esfriando conforme só 
lhes resta contemplar o fundo da bandeja. 

O velho Cássio marca 16:52. O garfo desenha 
um redemoinho no molho de salada. 
Subitamente pareidólico, o rosto do menino 
se esculpe no nervo de carne que restou. O 
sorriso debochado. A ponta de catarro quase 
alcançando os lábios. A camiseta regata dos 
odiosos cartoons pós-modernos. O corpo era 
tão frágil que facilmente romperia entre suas 
mãos. Seriam necessárias apenas quatro 
caixas para carregar os pedaços do corpo nos 
bancos traseiros do carro. Quando foi que eu 
deixei de gostar de crianças? 

O velho Cássio apita às 17 horas. Nunca foi 
capaz de reprogramar o relógio. Há dez anos 
ouve, como os lamentos de um velho sino de 
igreja, o monofônico e estridente aviso de 
uma hora vazia. Nunca soube, tampouco, que 
botão – ou combinação – é capaz de fazer 
cessar aquele som. Há dez anos gasta dez ou 
mais segundos apertando as pequenas hastes 
de metal em busca do certo. Dez horas de 
vida gastas em alarme. A caixa recebe o 
cartão. Senha. Nota. Recibo. Comanda 
carimbada. Comprovante do estacionamento. 
Vazando papeis, segue para o carro. O que eu 
teria feito com essas dez horas se nunca comprasse 
o relógio? 

O velho Cássio marca 17:10. O carro deixa a 
fila do estacionamento e entra para a grande 
fila chamada rush. O pequeno bibelô no 
retrovisor gira de um lado para outro. O coro 
de buzinas é um alarme Cássio em que 
milhares de pinos impedem seu 
desligamento. Um último cliente a ser 
visitado antes da cerveja no cadeira de praia 
do meio da sala. Antes dos olhos cansados da 
Marlene, seu hálito de shake alimentício e 
aquela sua prótese dentária que fica 
brilhando no fundo da boca.  Um cliente nas 
bordas da grande cidade, onde quase tudo 
fica para trás. 

O velho Cássio cansado marca 18:45. Santos 
Passos na rodovia. O Sol agora é apenas uma 
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fatia fina de luz ofuscada pelo brilho 
xenônico dos faróis. 

IV 

Inescapável, é o que se diz de algo para o 
qual não há retornos ou contornos que 
possibilitem alternativa diferente. Apenas um 
único caminho. As blackoutsestão alinhadas 
de forma a impossibilitar que me vejam. 
Apenas um único caminho pode trazê-lo 
aqui, e é pelo lado par da calçada. Mas tanto 
o par quanto o ímpar estão repletos de carros 
dos moradores. Como não observou isto? 
Teve de retornar e estacionar o carro na 
esquina próxima. 

– Preste atenção ao que vou recomendar, 
filhinho. Existem regras básicas de 
convivência que você precisa gravar na alma. 
A principal é nunca falar com estranhos. 
Mesmo quando este estranho for reconhecido 
como vendedor, instalador de luz, presidente, 
vizinho… Se alguém lhe dirigir a palavra, 
não responda prontamente. O maior erro que 
se comete é não se atentar aos motivos e 
explicações que este alguém deve lhe dar 
após uma não resposta. Vou dar um exemplo. 
Mas preste muita atenção na história que 
tenho de contar. É curta. As consequências 
para qualquer ato que cometemos é algo 
inescapável. E não há escolha para isso. Eu 
pedi a troca de algo. Portanto estão me 
trazendo outro produto e eu devo devolver o 
que está em minha posse. Faltam apenas 
algumas casas para que a nossa campainha 
toque. Não posso sair daqui, em hipótese 
alguma, mas estou acompanhando tudo pelas 
câmeras e pela brecha das cortinas. 

Seu andar descompassado, carregando algo 
desprezível certamente já deve estar sendo 
notado pelos vizinhos, mas não me importo 
com eles, quem se importa quando um 
motoboy vai fazer entrega de produtos da 
farmácia ou quando o caminhão descarrega 
geladeira e armários, é tudo isso muito 
naturalizado, mas quando um homem, às 

nove da noite, já desgastado estaciona na 
esquina próxima seu carro suspeito e se 
encaminha para uma das casas da rua 
carregando uma caixa imensa, apenas ele, 
sem nenhum ajudante, isso certamente é visto 
como suspeitíssimo, provavelmente alguém 
já está com o celular pronto para acionar a 
polícia, ou alguém já retira de sua gaveta um 
revólver, certamente, pois consigo perceber 
movimentos nas casas do lado ímpar, janelas 
que se fecham bruscamente, portas 
semiabrindo-se. 

– Preste atenção, são as últimas 
recomendações. Deixe que toquem três ou 
quatro vezes. Na segunda, dê apenas um 
assobio e um grito de ―ok‖ rápido. Traga-me 
agora a caixa que está dentro do meu 
armário. 

O principal problema de compras feitas pelo 
telefone ou internet é a possibilidade do 
equívoco. Devemos confiar que os tamanhos 
dos produtos não vistos, não tocados, não 
apreciados correspondam ao que esperamos. 

V 

―O produto está errado.‖ 

 A frase ecoava na minha cabeça sem 
parar.  ―O produto está errado‖. Errado 
como? Com defeito? Não era isso que você 
queria? Eu devia ter perguntado por telefone, 
mas quanto menos se fala nessas 
circunstâncias, maiores são as chances do 
comprador desistir da devolução. Eu mal 
consigo bancar combustível para fazer 
vendas, quiçá para fazer trocas. O estômago 
chega a revirar. 

 ―O produto está errado.‖ 

 Uma derrota, porque às vezes eu me 
sinto um mestre estrategista. Vender é um 
jogo, mas não um jogo comum. Eu não leio 
manuais de vendas, pois meu produto não é 
um produto qualquer. Eu leio A Arte da 
Guerra, de Sun Tsu. A edição de bolso já 
molhou, secou, descascou e a capa descoloriu. 
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Mas é como um amuleto. A suprema arte da 
guerra é vencer o inimigo sem lutar. Alguém fez 
isso comigo, anos atrás. Torceu minha 
vontade, mudou as cores do mundo, me 
convenceu de que o que é não é. 

―Não compra isso. Não compra. Você nem 
sabe se essa coisa vai vender. Quer pegar um 
empréstimo? Você é louco? Bem que minha 
mãe me avisou antes de eu casar. Se você 
insistir com isso eu vou embora. Vou levar 
nosso filho e você que fique com essas 
coisas.‖ 

Sempre que lembro dessas palavras sinto dor. 
Mas hoje uma frase me causa dor maior: 

―O produto está errado!‖ 

 Eu toquei a campainha e esperei. 
Toquei a segunda vez, sem esperar muito, 
pois torço para que ninguém atenda. Ouvi 
um assobio, mas fingi que não. Virei as costas 
para ir embora, e a porta se abriu. 

 - Ah... boa noite. Meu nome é... 

 O menino sequer abriu a boca, apenas 
estendeu a caixa como que para se livrar de 
um tesouro maldito. 

 - Bom... Não ficou claro qual é a 
reclamação. Seu pai está em casa? 

 O menino estendeu a outra mão. 

 - O dinheiro. 

 - Querem o dinheiro de volta? 
Imaginei que trocariam o produto... Neste 
caso, eu preciso fazer um relatório completo 
da reclamação, e... 

 Se você conhece ao seu inimigo e a si 
mesmo, não precisa temer o resultado de cem 
batalhas. Meu inimigo, contudo, se escondia 
atrás de uma criança, e as crianças são difíceis 
de se conhecer. Se eu tivesse ao menos tido 
tempo de criar meu filho... 

  Dinheiro perdido. Voltei para o carro 
com duas caixas. Os faróis da frente pareciam 
olhos entristecidos, implorando para que não 
as pusesse de volta. Os pneus traseiros 
estavam murchos. 

 Vou contar um segredo. Nos últimos 
dez anos, eu sempre tivera a mania de 
abastecer pouquíssimo além da quantidade 
de combustível que gastaria até o próximo 
posto. É quase um jogo. O velho Cássio 
contava o tempo, eu ouvia o ronco do carro e 
calculava o consumo. Porém ali, devolvendo 
as duas caixas ao banco traseiro, senti-me 
sufocado. Sonhei com uma saída. 

 Naquela noite, completei o tanque do 
carro.  
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ALTERGRAFIA 
 

 Poucos conceitos, hoje, são tão 
importantes e presente em tão diferentes 
áreas quanto Rede. Tudo no mundo 
contemporâneo está conectado de alguma 
forma a todo o resto. Lembro-me do Orkut, 
pouco tempo depois de seu surgimento: ao 
clicar em uma pessoa desconhecida, era 
possível ver uma rede de pessoas que 
conectavam diretamente você a ela. Como 
numa quadrilha drummondiana, João era 
amigo de Teresa que era amigo de Raimundo 
que era amigo de Maria, que, por sua vez, 
era alguém que jamais vimos na vida, mas 
que, através dos novos poderes da rede, 
estava a apenas alguns e-passos de 
nós. Altergrafia é isso. Um projeto que 
reconhece que o artista isolado, obscuro, e 
incompreendido não combina mais com um 
mundo de grupos, trends e links – 
diria até hiperlinks. 

 Pensando nisso, a ideia do nosso blog 
é trazer a cada duas semanas (inicialmente, 
conforme apareçam mais parceiros, podemos 
transformá-lo em uma coluna semanal, como 
as outras) um conto, crônica ou trecho de 
livro de um autor convidado por nós. Dessa 
maneira, fortalecemos essa rede, em que a 
arte se manifesta de forma plural e pode ser 

discutida em toda sua variedade. De prosas poéticas a contos de mistério, de narrativas eróticas a 
textos sublimes, o Poligrafia se abre ao outro, pronto para deixar-se envolver pelas diferenças. 
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Em Busca do Paraíso de Lost 
Bruno Leandro 

 

I 

Segundo meus cálculos, saímos da 
Terra Média há sete dias. Chegamos ao País 
das Maravilhas dois dias depois e daqui 
precisamos decidir se pegaremos um barco 
para Lilliput ou se arriscaremos uma 
travessia direta para Utopia, também 
conhecida como Ilha de Lost. É nossa única 
chance de escapar deste inferno. 

O moral do grupo está baixo, temos 
pouca comida e a água boa é escassa por 
essas bandas. Estamos subnutridos e as 
poucas árvores com as quais esbarramos não 
tinham muita sombra para oferecer. Eu me 
pergunto o que aconteceu com o mundo, para 
que ele tenha acabado assim, seco e sem vida, 
quando, segundo os textos sagrados, essas 
terras já foram povoadas por fadas, duendes, 
elfos, anjos e outros seres maravilhosos. O 
que será que fez nossos deuses nos 
abandonarem. Terá sido culpa da tal praga 
zumbi que os textos falam? Será que, por isso, 
os antigos governos resolveram bombardear 
a Terra com explosões atômicas e o mundo 
regrediu ao que vemos hoje? Sei que eu 
deveria ser um arqueólogo, mas o passado é 
um mistério eterno o qual não consegui 
alcançar em todas as viagens que fizemos. 

Caminhamos calados, poupando 
forças no nosso pequeno grupo. Somos cinco: 
Linda Noturna – nossa médica e enfermeira, 
Cake Boss – o cozinheiro, Joe G – especialista 
em armas (ou no que restou delas), Daene – 
portadora dos Escritos Sagrados, e eu, Jones – 
arqueólogo. Todos temos nomes retirados 
dos Escritos, os únicos registros que nos 
chegaram nessa era de desolação. Eu também 
sou portador do Mapa do Mundo Fa, como o 
conhecemos, já que falta um pedaço na parte 
superior. Assim como os Escritos Sagrados, o 
mapa é uma das poucas pistas que temos 
para o passado de nossa terra. Daene 
costuma carregá-lo, mas está cansada e eu 
tomei a frente. Faltam poucas horas para 
nosso destino. Isso é, se a bússola não estiver 
quebrada. Sei que ainda estamos no País das 
Maravilhas porque vejo ao longe uma 
construção de ferro e aço, há muito tomada 
pelo tempo, em que se lê: ―Bem-vindo ao 
Parque das Maravilhas‖. Dormimos ontem 
em meio a esculturas da Rainha de Copas e 
Daene acredita que aquela seja apenas uma 
parte do que um dia foi o vasto reino da 
tirana. Por sorte, séculos nos separam dela, 
ou arriscaríamos ter nossas cabeças cortadas 
apenas por estarmos em seu território. Hoje 
em dia, como tudo mais, este país é apenas 
uma área desolada em que homens vazios 
peregrinam sem rumo em busca de terras 
onde correm leite e mel, sem nunca encontrá-
las. 

Percebo que estou divagando quando 
Linda Noturna me puxa com força, nos 
jogando no chão. Encontro seu olhar e vejo 
medo neles. Estamos no topo de um monte 
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de terra e todos do grupo também estão 
abaixados. Abro a boca, mas ela me silencia e 
aponta o espaço abaixo. Uma caravana se 
desloca. Todos vestem roupas do culto ao 
Mário Verde. Fico sem entender a reação de 
meus companheiros, já que o grupo é 
pacífico. Quando olho na outra direção, no 
entanto, o sangue desce de minhas faces e 
fico tonto de terror: um grupo menor, mas 
muito letal, se aproxima. Com suas máscaras 
de hóquei e facas afiadas, Os Treze cercam a 
caravana. Sua ação é rápida e letal. Os 
bandidos são brutos e causam um massacre 
sem deixar sobreviventes. As parcas posses 
do culto são distribuídas entre os vilões e eles 
montam em suas motos voltando de onde 
vieram com alguns corpos na garupa, o que 
me deixa um nó na garganta, pois, segundo o 
mapa, precisamos seguir na mesma direção. 

II 

— Não acredito em nosso azar! 
Estávamos tão perto! – Cake Boss está 
perturbado com a visão dos bandidos. Eu não 
tiro sua razão, também não sou um lutador e 
estamos em número muito melhor. O único 
que talvez tivesse alguma chance contra eles 
é Joe G, mas até ele se mostra preocupado. 
Olho para a cicatriz em seu rosto onde 
deveria haver um dos olhos e pergunto: 

— O que podemos fazer, grandalhão? 
A enseada fica na direção deles e estamos 
com pouca comida. Não vi nada que 
pudéssemos caçar e aqueles monstros são tão 
mortais quanto só o próprio Rei Rubro. Não 
há como dar a volta e morreremos no instante 
que eles se aproximarem. 

— Eu sou perito em infiltração Solid 
Snake. Consigo cuidar de boa parte deles, 
mas acho que não de todos. Tenho poucas 
armas comigo, mas se vocês me derem 
cobertura, talvez sejamos capazes de vencê-
los. 

Daene comenta: 

— Gostaria que ainda tivéssemos os 
poderes que as iluminuras mostram que 
tinham nossos antepassados. Se fôssemos 
capazes de voar, disparar raios pelos olhos ou 
comandar dragões, aqueles bandidos não 
seriam nada. – penso que seja um ponto de 
vista válido, até que Linda fala: 

— Não queira ser mutante no mundo 
de hoje. Não há ninguém com fator X e os 
únicos mutantes que conhecemos são pessoas 
que nasceram com duas cabeças ou pés na 
barriga. O que quer que tenha destruído a 
face da terra eliminou as mutações poderosas 
dos genes da humanidade. 

— Além disso, se todos tivessem 
poderes, o mundo seria ainda mais infernal 
do que nas baladas que constam nos Escritos. 
Não sei como podem ter sobrevivido por 
tanto tempo tendo que sempre reconstruir as 
cidades após cada batalha épica. Talvez 
tenham sido os poderosos que destruíram 
este mundo, já pensaram nisso? – Joe G tinha 
alguma razão. O mundo já era difícil o 
bastante sem poderes para tornar a vida 
ainda pior. 

Esperamos que Os Treze se afastassem 
e vamos até a caravana, ver se havia 
sobreviventes e, caso não houvesse, algo que 
pudéssemos aproveitar. Descemos a encosta 
com cautela e ficamos de olho na estrada, 
para o caso de os bandidos voltarem e termos 
que lutar por nossas vidas antes do previsto. 
Não havia muito, pois os do Mário Verde são 
um culto simples, sempre servindo de apoio 
aos aflitos nesse tempo em que todos tanto 
precisavam. Eu sou meio ateu, já que nenhum 
dos deuses respondeu às minhas preces 
quando mais precisei. Eles nos abandonaram 
e não merecem mais nossas crenças. Me 
pergunto se eles foram embora antes ou 
depois do mundo ter acabado. 

Não houve sobreviventes, mas 
conseguimos um cantil com água pela 
metade e uma faca que os bandidos 
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ignoraram. Um dos corpos tinha uma foto 
grande dobrada consigo. Era de uma ilha 
verde, com água límpida e muitas árvores. 
Na foto está escrito ―Lost‖. Pelo jeito, os 
Verdes estavam atrás do mesmo que nós e foi 
uma sorte que Os Treze não tenham visto 
aquilo. Baixamos nossas cabeças em respeito 
àquelas pessoas que morreram de forma tão 
estúpida e os deixamos. Não podíamos gastar 
energia para enterrá-los, já que não temos 
forças. 

III 

À medida que nos afastamos da 
caravana seguindo o caminho dos bandidos, 
uma cidade surge no horizonte. Ou, pelo 
menos, algo que havia sido uma. Acho 
estranho, pois no livro do País das 
Maravilhas não havia menção a prédios 
enormes, alguns ainda de pé e outros caídos 
de lado, nem de estruturas monstruosas de 
metal e concreto. Por outro lado, nenhum dos 
Escritos fala sobre um mundo destruído de 
tal forma que os sobreviventes ainda não 
conseguiram repovoar a terra e no qual 
nenhum dos antigos seres místicos ainda 
existe. Seja qual for a caixa de pandora que 
foi aberta, eu gostaria que ele tivesse 
permanecido trancafiada para sempre. 

A cidade cresce enquanto 
caminhamos. Meus pés doem e minha 
barriga ruge com a fome. Meu grupo está 
atento a qualquer ruído e percebo nos olhares 
dos outros que seus nervos estão tão à flor da 
pele quanto os meus. Estamos todos suados, 
sujos e cansados, e o medo dos assassinos só 
piora tudo. Olho para Linda e ela está 
cabisbaixa, acredito que por não ter sido 
capaz de salvar ninguém. Não ouso consolá-
la, pois sabemos quanta morte e destruição já 
vimos pelo mundo. Perdemos vários 
companheiros nesta jornada e qualquer um 
de nós pode ser o próximo a sucumbir. 
Palavras de otimismo agora soariam falsas 
para qualquer um de nós. 

O caminho pelo qual seguimos não 
está tão ruim quanto a estrada até aqui. Há 
alguma vegetação aqui e ali e uma grama 
hesitante cresce amarelada pelo caminho que 
leva até a cidade. Nos distraímos e talvez por 
isso só percebemos o animal ao quase 
tropeçarmos nele. É um cervo branco, macho 
e grande. Parece saudável, mas está 
agonizando, esvaindo-se em seu próprio 
sangue. As patas foram quebradas por algum 
impacto e o corpo não tem forças para se 
sustentar. Ele geme baixinho, como se já 
tivesse mais forças. Nos entreolhamos e 
todos, exceto Joe G, viram de costas e fecham 
os olhos. Sua lâmina encerra o sofrimento do 
bicho e nos garante alimento. 

Arrastamos o corpo daquele majestoso 
animal para fora da estrada e nos 
escondemos atrás de umas árvores raquíticas. 
O cervo tem um corpo grande e achamos 
estranho que não estivesse magrelo, ao 
contrário, parecendo bem alimentado. Já com 
uma frieza distante, percebemos que o animal 
foi atropelado por uma moto, as rodas 
passaram por sobre seu corpo antes de o 
abandonarem na estrada, o que não faz 
sentido, pois qualquer um pensaria no pobre 
animal como comida. Imaginamos que tenha 
sido um d’Os Treze que o tenha atropelado, 
mas não entendemos por que o teriam 
largado sem levar consigo um bom pedaço da 
carne. 

Não podemos acender uma fogueira 
com risco de sermos vistos, então Joe G corta 
a pele fora e o Cake Boss usa um aparelho 
que capta a luz solar para tornar a carne 
menos crua e mais palatável. Nossas bocas se 
enchem d’água e a espera se torna um 
tormento. Estamos acabados e a carne é bem-
vinda. O sangue, apesar do nojo inicial, nos 
serve de bebida. Se a raça de Drácula podia 
sobreviver com isso, por que nós não? O 
sangue desce viscoso, salgado e com gosto de 
ferro, mas é líquido e, apesar de queimar na 
garganta, alivia um pouco da sede. Bebemos 
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enquanto não está frio e coagulando, 
enquanto comemos pedaços da carcaça que 
nosso cozinheiro prepara com algumas ervas 
para melhorar o sabor. 

Alimentados, ficamos melhor 
dispostos e a energia volta aos poucos. 
Juntamos boa parte da carne restante às 
nossas provisões e enterramos a ossada e as 
vísceras para evitar que atraiam outros tipos 
mais ferozes de sobreviventes. 

 Olho de verdade para meus 
companheiros por um longo tempo. Nenhum 
de nós é mais tão jovem. Não somos um 
grupo de aventureiros que decidiu desbravar 
o mundo e se divertir, se é que essa palavra 
ainda tem uso em nosso mundo atual. O ideal 
que nos une é a fuga e já perdemos alguns 
dos nossos no meio do caminho. Já choramos 
algumas vidas e já nos separamos daqueles 
que achavam que não valia a pena 
prosseguir. Nossa jornada é incerta e temos 
pagado um alto preço por ela, sem saber o 
quanto ainda pagaremos. Além disso, cada 
um de nós não tem mais nada a que se 
apegar, se não a nós mesmos. Linda Noturna 
era a curandeira de sua cidade. Era quem 
fazia os partos, fazia curativos e cuidava dos 
moribundos. Sua vila foi destruída por uma 
peste quando ela esteve fora, o que salvou 
sua vida, já que não há cura. Depois de 
incendiar as casas para que a doença não se 
espalhasse, ela se viu sozinha até encontrar 
nosso grupo, quando ainda havia mais gente. 
Daene também tem relação com o fogo, pois 
perdeu quase tudo para ele. Sua cidade era o 
local em que muitos dos textos sagrados 
ficavam sob proteção de sua gente, mas uma 
fagulha foi o suficiente para queimar boa 
parte deles, livros e pessoas. Pouca coisa 
sobreviveu ao fogo e o mesmo pode ser dito 
das pessoas. Daene foi a única de sua família 
a conseguir escapar e deixou seu povo para 
trás por conta de toda a dor. Eu a encontrei e 
passamos a caminhar juntos desde então. Já o 
Cake Boss perdeu a noiva, Niglla, quando já 

andavam com o grupo, fugidos da guerra em 
sua cidade natal. Ela foi picada por uma 
cobra e ele viu seu fim chegar em poucas 
horas sem poder fazer nada. Linda ainda não 
andava conosco à época, ou teria salvado a 
vida da noiva do Boss. Joe G é e sempre será 
um soldado, que perdeu todos os antigos 
companheiros para um confronto com as 
mesmas bestas que lhe tiraram um olho. Ele 
vingou suas mortes, mas não restou muito de 
sua vida depois disso e não fala no assunto. 
Quanto a mim, só não sou de fincar raízes, o 
que é irônico, já que trabalho tanto com a 
terra. Perdi minha família para a fome 
quando criança e nunca mais voltei para meu 
antigo vilarejo. Lembranças demais de meus 
pais e irmãos mais novos. Todos temos 
tragédias pessoais e cada um sabe de sua dor. 
Pelo menos, há o conforto de estarmos juntos, 
venha o que vier. 

Depois da melhor refeição que tive em 
tempos, Joe G nos chama para explicar como 
devemos proceder. Seu plano é simples e 
funciona de duas formas: tentaremos passar 
pelas sombras da cidade, evitando o território 
d’Os Treze. Se dermos sorte, eles sequer 
perceberão que estivemos por lá. Se, no 
entanto, não pudermos passar 
desapercebidos, evitaremos o confronto 
direto e tentaremos acabar com os inimigos à 
medida que os encontrarmos. Pergunto como 
faremos isso, já que não conhecemos o 
terreno e ele explica: 

— Não é minha primeira vez por estas 
bandas. Sei como funcionam esses labirintos 
de concreto e sou capaz de nos passar em 
segurança. – Insisto em obter mais 
informações, mas ele se cala. 

Não somos lutadores, mas sabemos o 
que é necessário para sobreviver. Nenhum de 
nós é ingênuo e cada um já teve sua cota de 
sangue quando preciso. Se tem uma coisa que 
a história nos ensina, é que se pode matar 
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qualquer um, como diria Corleone, o 
Padrinho.  

Com Joe G como guia, seguimos até a 
cidade. 

IV 

Chegamos a nosso objetivo quase ao 
crepúsculo. Estamos todos apreensivos, e eu 
acho que principalmente Linda, que detesta 
tirar uma vida mais do que não ser capaz de 
salvá-la. A cidade é grande e tem muitos 
veículos abandonados. Muitos deles já estão 
semienterrados pela poeira. Reconheço um 
Love Bug Herbie, com sua carroceria branca e 
listras azuis e vermelhas. Esse veículo divino 
era capaz de se comunicar com os humanos 
nas eras antigas, mas, como o tudo o mais, 
está morto. Daene me puxa para que sigamos 
até as sombras da cidade e olho em volta. Há 
muitos prédios destruídos e, apesar de já 
acostumado com isso, o nó em minha 
garganta aperta, já que é mais uma cidade 
destruída pelo fim do mundo. Espero, do 
fundo do meu coração, que a ilha de Lost 
ainda seja habitável, pois temo por nós se 
nossa empreitada der errado. 

Joe G caminha nas trevas como se 
pertencesse a elas e logo me lembro do 
homem-morcego das iluminuras, embora ele 
não usasse armas. Ele tem consigo algumas 
facas e pistolas silenciosas. Cada um de nós 
tem uma dessas pistolas e sua própria arma, 
para o caso de tudo dar errado. Apesar de 
não sermos tão silenciosos quanto Joe G, 
fazemos o melhor para nos esgueirarmos 
pelas sombras. De súbito, ele nos pede 
silêncio e, sem maiores explicações, diz 
apenas: 

— Eu voltarei. 

Ficamos parados, a tensão palpável 
enquanto esperamos que volte. Ele está mais 
oculto do que se usasse uma capa de 
invisibilidade, pois não ouvimos nada. O 
silêncio é insuportável e sinto vontade de 

gritar, quando sou aliviado disso por um 
gemido curto e abafado. Olho na direção do 
som e tudo o que percebo é um corpo 
mascarado caindo no chão sem barulho. 
Momentos depois, Joe G surge ao meu lado e 
quase grito de susto. 

— Eu não disse que voltava? 

Sua vítima era um d’Os Treze e ele ri, 
dizendo que agora restam apenas doze e que 
o azar será deles, por estarem em nosso 
caminho. Sorrimos uns para os outros, 
aliviados, e continuamos nossa empreitada. 

O caminho não é fácil e está obstruído 
por muito lixo e desolação. Passamos pelo 
que um dia foram hospitais, creches e escolas. 
Há também lugares que foram lojas em outra 
encarnação, mas nos quais os ratos e insetos 
fizeram seus ninhos. Não sei como Os Treze 
são capazes de sobreviver em um lugar tão 
inóspito. Não é como se houvesse caravanas 
querendo passar pela cidade todos os dias, 
portanto eles devem ter alguma fonte de 
alimento por perto. Além disso, também me 
preocupa o que eles poderiam querer com os 
corpos que carregaram. Afasto meus 
pensamentos deles e me preparo para seguir 
o longo caminho à minha frente. 

Apesar de minha impressão inicial, a 
cidade não é tão desolada. Há partes ainda 
aproveitáveis e tentamos evitá-las, pois é 
possível que abriguem os bandidos de que 
fugimos. Pichações nas paredes perguntam 
quem vigia os vigilantes e eu me pergunto 
quem ainda é capaz de nos vigiar nesse 
mundo abandonado de toda a esperança. 
Além dos dizeres, há iluminuras nas paredes 
e reconheço algumas delas. Em uma, há um 
grupo de deuses: o homem-morcego, a 
amazona, o rei dos mares, o voador feito de 
aço, o velocista, o gladiador esmeralda e o 
homem verde; deuses antigos que formavam 
uma liga que protegia o mundo. Mais uma 
vez me pergunto por que nos abandonaram. 
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Seguimos sem incidentes até que 
somos forçados a ir até uma área vazia. Não 
há prédio algum e ficaremos expostos a quem 
prestar atenção. A noite já chegou, mas a lua 
brilha no céu, como se quisesse nos entregar 
para nossos inimigos. Xingo para mim 
mesmo e paramos para conversar antes de 
seguirmos. 

— Estou me sentindo um peso morto – 
Cake Boss confessa. – Eu sei apenas cozinhar, 
não é como se minhas habilidades fossem 
importantes para chegarmos à salvação. – Eu 
não havia reparado antes, mas o homem não 
está bem. Assim como todos nós, essa última 
parte da viagem exigiu muito dele, mas o luto 
pela noiva é ainda recente e foram situações 
extremas a toda hora forçando seu limite. O 
homem está prestes a arrebentar, sendo essa a 
última coisa de que precisamos em uma 
travessia tão perigosa. 

— Todos nós somos importantes, meu 
querido amigo – Daene tenta confortá-lo. – 
Seu dom é o do de fazer com que o pouco que 
temos seja mais palatável na hora de 
comermos. Sem sua ajuda, o sangue que 
bebemos hoje seria a coisa menos nojenta que 
teríamos comido. Ninguém aqui sabe 
diferenciar carne de vísceras melhor que você 
e só você sabe dizer se aquilo que 
conseguimos pegar na estrada é comestível 
ou não. Sem você, teríamos nos envenenado 
muitas vezes. – Apesar do ato falho ao 
mencionar veneno, ela se sai razoavelmente 
bem e ele se acalma. Bem na hora, pois um 
grupo de três bandidos passa próximo a nós 
assim que ela se cala. Eles vêm da área aberta 
e têm as máscaras levantadas, relaxados em 
seu próprio território. Alguém estremece a 
meu lado e penso ser o Boss. Ledo engano, é 
Joe G quem arregala os olhos e deixa o queixo 
cair. Sem se controlar, ele fala baixinho: 

— Irmãos Grimm? – e o inferno 
começa. 

Os bandidos parecem perceber nossa 
presença assim que o soldado deixa seu 
sussurro escapar. Seus sorrisos congelam no 
rosto e seus olhos endurecem. A única 
mulher dentre eles grita: 

— Intrusos! 

Somos cercados e começamos a correr 
por nossas vidas. 

— Ouriço, nos permita a velocidade de 
suas argolas douradas, por tudo o que é mais 
sagrado! – ouço Daene gritar enquanto 
corremos. Ela ainda crê nos deuses antigos e 
eu não a recrimino, pois gostaria de ser capaz 
de fazer o mesmo. Corremos e saltamos por 
obstáculos, nos desviando de detritos e 
buracos no chão. Os bandidos não têm armas 
de fogo, ou não veem necessidade de usá-las 
conosco, pois tudo o que carregam consigo 
são seus facões. Contudo, eles se movem 
como fantasmas que conhecem seu labirinto 
melhor do que nós, forasteiros. Não corremos 
apenas dos três que nos avistaram, mas de 
todo o bando, que surgiu assim que o alarme 
foi dado. Há exatamente doze deles e nós 
somos apenas cinco, não temos a menor 
chance. Toda a vontade de lutar abandona 
aqueles que não são soldados e começamos a 
correr por nossas vidas. Porém, como Joe G 
não está à frente para nos guiar, percorremos 
as ruas como se fossem um labirinto e logo 
nos perdemos. Ele tenta gritar para que nos 
reagrupemos, mas em vão. Acabo me 
separando dos outros e começo a ouvir seus 
gritos. Cake Boss é o primeiro que pegam. 
Logo após, é Daene que grita. Linda Noturna 
é a penúltima que grita. Sei que Joe G não 
será pego, mas o mesmo não acontece 
comigo. Logo estou preso em um paredão 
impossível de escalar e três deles se acercam 
de mim. Suas máscaras estão abaixadas, logo 
não sou capaz de dizer se são os mesmos que 
nos avistaram primeiro. Não que isso 
importe, já que vou morrer aqui mesmo, 
nesse lugar horrível e tão perto da minha tão 
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sonhada liberdade. Espero o golpe fatal, que 
não vem. Em vez disso, sinto uma forte dor 
na nuca e sou o último a gritar antes de ser 
tragado para as trevas, desmaiando. 

Acordo com a cabeça e os pulsos 
doendo. Estou pendurado como um pedaço 
de carne. Sinto frio, mas vejo a dor e essa 
sensação como bons sinais. Ainda estou vivo, 
apesar de não ter a mínima ideia de por 
quanto tempo minha sorte irá durar. Olho 
para a sala em que estou. Parece uma câmara 
frigorífica ainda ativa. Não sou o único nela. 
Boss, Linda e Daene ainda estão 
desacordados e também foram pendurados 
em ganchos no teto, presos pelos pulsos.Com 
medo de chamar a atenção das pessoas 
erradas, sussurro: 

— Acordem! Pela face de seus pais, 
acordem! 

Como um só, meus companheiros 
despertam, tão confusos quanto eu. Eles 
também não entendem por que estão vivos e 
o que pode acabar mudando nossa situação, 
então apenas me encaram enquanto eu digo 
que também não entendo o que está 
acontecendo. 

Nossas armas foram retiradas e 
estamos quase indefesos. Por algum motivo, 
os bandidos não conseguiram encontrar a 
pequena faca que eu encontrei com a 
caravana assassinada. Eu me contorço para 
pegá-la e dou um jeito de cortar as cordas que 
prendem meu pulso, me machucando um 
pouco no processo. Com a ajuda de um 
caixote, consigo salvar meus amigos. Há 
vários ganchos pendurados no teto e sinto 
que não vou gostar de ver o que está preso 
neles, mas não tenho a opção de fechar os 
olhos. Ao meu lado, Linda sufoca um grito 
enquanto Boss vomita o cervo que comemos 
há poucas horas. Daene começa a entoar uma 
reza a um de seus deuses eu empalideço ao 
constatar que, presos nos ganchos, estão os 
corpos dos componentes do culto ao Mário 

Verde. E não apenas isso, suas peles foram 
esfoladas e alguns deles já tiveram braços ou 
pernas arrancados. Percebo naquele instante 
por que o cervo não foi recolhido como 
fizeram com aquelas pessoas. Não é por falta 
de comida, já que o cervo não era necessário. 
Os Treze são canibais e nós, assim como os 
cultistas, somos sua principal refeição. 

V 

Perturbados, ficamos desnorteados e, 
no desespero de achar uma saída, batemos 
em mesas de carne e derrubamos seu 
conteúdo no chão. O ruído atrai alguns d’Os 
Treze para dentro do frigorífico. Somos 
encurralados mais uma vez. Um deles, a 
mesma mulher que deu o alarme, olha para 
nós e, lambendo os lábios, diz para um de 
seus comparsas: 

— Nós deveríamos matá-los. Não é 
certo deixar a comida andando por aí – ela 
lambe os lábios como se fôssemos uma 
iguaria sem igual. Fico com ódio dessa visão 
e tenho vontade de socá-la. Não sou alimento 
de nenhum canibal e me recuso a morrer para 
servir de comida para esses monstros. 

— De qualquer forma, o chefe mandou 
que os levássemos até ele quando 
acordassem. Eles só nos pouparam o trabalho 
de tirá-los dos ganchos – um dos irmãos 
Grimm sorri para nós de forma desagradável. 
– Não sei o que ele pode querer conversar 
com a comida, mas é melhor não o 
contrariarmos. 

Eles nos empurram porta afora e na 
saída vejo um corpo com o rosto coberto pela 
máscara sobre um balcão. Um frio na espinha 
me percorre quando percebo que eles não 
poupam nem aos seus e temo por minha vida 
uma vez mais. 

Como se refletindo as ruas externas, os 
corredores do prédio parecem um labirinto 
sem fim, mas os bandidos sabem se 
movimentar por eles com facilidade. Eles nos 
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conduzem até seu interior, onde o chefão nos 
aguarda. Ele não usa a mesma máscara de 
hóquei dos outros. Seu rosto está descoberto, 
mas usa um chapéu com o que parecem 
chifres de boi. Ele nos encarra de cima a baixo 
e sorri com escárnio. 

— Quer dizer que vocês são 
amiguinhos de Joe G? Nunca esperei que 
fosse encontrar com aquele traidor 
novamente. E é certo que nunca achei que o 
veria andando em bando outra vez, depois de 
nos ter entregado aos lobos. 

Olho para ele sem entender, mas o 
louco continua: 

— Quer dizer que meu velho amigo 
não contou a vocês que ele já fez parte d’Os 
Treze? É claro, não éramos bandidos à época, 
mas os tempos mudam e fizemos o necessário 
para sobreviver com o passar dos tempos. No 
entanto, seu amigo não é tão inocente assim. 
Vocês sabiam que já fomos mercenários 
juntos? Nosso nome era um pouco diferente 
naquele tempo, pois nos chamávamos de 
Companhia Treze, o azar de nossos 
adversários. Esta cidade era nossa base de 
operações e não mudou muito sua função 
desde aqueles tempos. 

Levo um tempo para processar o que 
ele está me dizendo, embora ainda não 
entenda sua motivação em conversar comigo. 
Duvido que me deixe vivo por muito tempo 
depois de tudo que fizeram. Duvido que 
deixem qualquer um de nós vivos, mas ouço 
enquanto ele permanece falando: 

— É claro que, com o tempo, o seu 
amigo se arrependeu de tudo o que fizemos. 
Um dia, enquanto estávamos em uma das 
poucas florestas que ainda existem nos 
limites desta cidade, ele me enfrentou, 
querendo acabar com o que fazíamos, só 
porque queimamos um vilarejo com velhos e 
crianças desprotegidos dentro. Eu lutei contra 
ele, mas nossa luta atraiu animais selvagens. 

Eram lobos mutantes que haviam ficado 
muito maiores que seus antigos primos. Joe G 
nos entregou às feras, mas não sem que antes 
eu arrancasse um de seus olhos. O 
desgraçado fugiu e nos deixou para morrer, 
mas conseguimos escapar sem que ele 
soubesse. Recomeçamos como Os Treze e, 
para sobreviver, eliminamos os mais fracos e 
eles nos serviram de alimento. Sua carne nos 
viciou e por isso não nos saciamos com 
animais. Por sorte, há sempre algum incauto 
que acredita que este lugar é uma passagem 
para o paraíso. Pode até ser, desde que seja o 
nosso paraíso. 

E assim, sem mais nem menos, fico 
sabendo de suas origens, a relação que 
tinham com nosso soldado e seus planos. 
Aquele homem é um antagonista encarnado, 
o inimigo que explica todos os seus passos. 
Só havia visto gente assim nos Escritos 
Sagrados e pensei que isso só se aplicava ao 
mundo pré-destruição. É claro, o brilho no 
olhar daquele líder mostra que ele está 
possuído pela loucura, mas nenhum deles 
está lá muito são. Não sei nem se algum de 
nós que empreendemos a viagem até ali 
poderia dizer que está bem da cabeça. 
Curioso, pergunto a ele o motivo de nos 
explicar tudo. 

— Simples, para que vocês sirvam de 
isca para meu ex-melhor amigo. Não é 
mesmo, Joe G? 

— Se você diz, Minos! – enxergo a 
figura do soldado e me permito ter esperança 
de que ele nos salvará, pelo menos até o 
momento em que olho melhor sua aparência. 
Ele não foi capturado, mas seu estado está 
lastimável. É certo que havia enfrentado 
alguns dos inimigos. Venceu, mas por muito 
pouco.  

Linda fica aflita ao vê-lo, sua primeira 
reação é correr até ele e começar a tratar de 
suas feridas. No entanto, ele apenas sorri 
fracamente e a afasta de lado. 
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— Não, minha querida amiga. Não há 
o que ser feito agora. Sofri muitos danos e sei 
que só estou neste mundo por pura força de 
vontade. 

Um exame mais atento mostra que é 
verdade. Ele perdeu muito sangue e não 
havia mais o que ser feito. 

— Se está morrendo, o que veio fazer 
aqui, traidor? – diz Minos, satisfeito por sua 
vingança. 

— Estou morrendo, mas vou levar 
vocês comigo. Com isso, salvarei meus 
amigos de suas garras nojentas! – ao dizer 
isso, Joe G atira na cabeça da mulher, pega 
armas de dentro de suas vestes e nos joga. As 
agarramos e começamos a enfrentar os 
inimigos. Pegos de surpresa, achamos que 
não seriam páreo para nós. Apesar disso, 
logo se recuperam e se tornam um problema. 
Joe G faz sua parte, mas não fazemos a nossa. 
Minos grita, descontrolado, e pega uma barra 
de ferro. Com ela, acerta as costas de Joe G, 
que cai no chão, cuspindo sangue. Grito seu 
nome, mas percebo que ele ainda não acabou. 
Com o corpo trêmulo, levanta e soca Minos 
com força. O inimigo cambaleia e prepara 
uma nova investida, mas se detém ao 
perceber o que Joe G realmente fez. 

O soldado acende um isqueiro e todos 
olham de sua mão para o piso, coalhado de 
bombas. Ele nos vê paralisados e grita:  

— Fujam, seus tolos! 

Meus companheiros e eu corremos 
para a saída mais próxima. Joe G atira nos 
componentes d’Os Treze que tentam nos 
seguir. Corro para fora o mais rápido que 
posso e grito para ele, com lágrimas nos 
olhos: 

— Hasta la vista, amigo! 

O sorriso dele é a última coisa que vejo 
antes da explosão. 

VI 

O moral está baixo enquanto 
continuamos andando até a enseada. 
Nenhum novo perigo surge em nosso 
caminho. Há um barco grande e um pequeno. 
Decidimos pelo grande, que parece ser forte o 
suficiente para nos levar até Lost. 
Recuperamos o Mapa do Mundo Fa e os 
Escritos Sagrados mas a vida de nosso amigo 
foi perdida para sempre. Além disso, algo 
vem me incomodando desde que escapamos 
d’Os Treze. Há um pedaço de papel que, 
embora não encaixe direito com o mapa, 
possui as mesmas letras e, tenho quase 
certeza, um contorno que lembra o País das 
Maravilhas. O problema é que os dizeres 
nesse pedaço são ―ntástico‖. 

Como eu disse antes nesse relato, eu 
sou meio ateu, mas, nesta hora, rezo para que 
os deuses existam e para que me ouçam. Rezo 
para que este pedaço de papel não seja outra 
versão do Mapa do Mundo Fa e, acima de 
tudo, rezo para que a ilha que buscamos seja 
real. Eu preciso que ela seja real, ou tudo o 
que sofremos e todas as pessoas que 
perdemos até aqui terão sido por uma ilusão. 
Rezo, mas rezo em silêncio, com um fervor 
que nunca será visto, pois a alternativa a isso 
é terrível. 

Cansados, meus companheiros me 
olham e sorriem. Eu sorrio de volta e volto a 
fazer minhas preces, enquanto nosso barco 
segue à deriva em busca do paraíso de Lost. E 
que o aquático nos guie em segurança, é só o 
que peço.
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Tempos de brisa (ou a partilha do gato) 
Por Leonardo M. A. Pinheiro  

 

Já era tempo de algo acontecer, quando 
meus pelos mais distantes se arrepiaram com 
bater repentino daquela janela talhada em 
madeira e com o assobio fino da brisa por 
entre as frestas. Pelo menos, uma reação mais 
espontânea eu esperava de Joana. Mas, não! 
Ela permaneceu inerte, vidrada no programa 
dominical, aquele auditório vespertino na 
televisão. Não dei muita atenção à ela 
também, apenas virei a cabeça de lado e me 
enfronhei todo no sofá novamente. 

Se fosse em outro tempo, ela, no 
mínimo, levantaria de onde estivesse e 
correria para ver se alguma coisa estava no 
varal, normalmente avisando a chuva que 
estava para chegar. Hoje em dia, já nem se 
admira com o barulho das gotas se 
esbarrando nas telhas, nem ouve mais aquele 
chiadinho relaxante… Obrigação, mesmo, 
vamos dizer assim, ela só tem comigo. Bota 

minha comida, ajeita o leite, afaga minha 
cabeça e retorna para ver o noticiário, que já 
nem a aborrece mais. Melhor então seria se 
me fizesse companhia durante aquelas 
refeições cada dia mais frias e secas, sem 
contar com o leite tão requentado quanto as 
suas energias. 

Essa energia que já anda tão parada, 
tão carregada de uma nostalgia de fotos 
empoeiradas, me dá um sono danado, ainda 
mais com esse friozionho… Se bem que 
dormir é mesmo a melhor opção. Até porque 
a brisa não cessava de cruzar por entre as 
frestas e, insistindo em uivar, fazia o que 
Joana deveria fazer, anunciava a chuva que já 
se mostrava perto demais. 

Foi quando veio novamente aquela 
sensação de arrepio de quem sente um frio 
pelas costas, como se alguém estivesse 
próximo de te cutucar. Parecia Joana 
cobrindo minha cabeça com sua mão, ou 
mesmo o vento lambendo meu corpo. Se não 
fosse a palpitação, talvez nada mais daria a 
sensação de algo estranho. Acho que quando 
dizem que gatos têm sete vidas, é porque nós 
sentimos, de longe, as mais baixas das 
vibrações… Não preciso de faro aguçado 
para saber que algo cheira mal!  

E falando em cheiro, era de jasmim ou 
de dama da noite aquele que a brisa trouxe, 
me fazendo lembrar o dia do enterro de seu 
Joaquim. Fatídico dia em que me tiraram 
deste sofá para captar todo aquele mal 
agouro de cemitério. Não consigo mais nem 
ver um crisântemo que espirro. Joana me 
segurava em seu colo, enquanto velava o 
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homem durante toda a madrugada. Seu 
Joaquim era daquele tipo pacato demais, que 
até morto era neutro. Preferi ficar com Joana 
mesmo, não tinha outro jeito…  

E lembrando do meu velho dono, 
enquanto dormia, senti como se um lugar no 
sofá afundasse levemente com a presença de 
alguém. Minhas patas, em puro instinto e 
preguiça, reagiram se encolhendo o suficiente 
para encostar os joelhos na barriga. Antes 
imaginava que uma situação dessas pudesse 
acontecer após uma possível idéia infeliz de 
algum deles de arrumar um outro animal 
para coabitar o meu ambiente. Isso jamais 
aconteceu! 

Mas não resisti à ingrata curiosidade 
de saber se minha suposição era verdade, 
ainda mais agora com Joana viúva. Bem, virei 
a cabeça e abri os olhos… E lá estava seu 
Joaquim a me olhar com sua candura neutra. 
Aff!! Deu-me um calor nas patas, pode ser até 
que sua energia revigorasse o meu corpo 
naquele frio. Mas mesmo assim… Que coisa, 
e aquilo era hora desse homem aparecer?  

Ele me olhava suavemente, com uma 
expressão calma, e dizia: ―meu gatinho, que 
saudade!!!‖ Tudo bem, vai… Miei para ele, 
esfregando minha cabeça em sua mão, mas já 
retornando à antiga posição para lamber uma 
de minhas patas 

Seu Joaquim era daqueles que 
entendia todos os meus miados de fome, de 
frio, de carência, de impaciência… Era até 
mais ―mãe‖ que Joana, em muitas ocasiões. 
Miei diferente, talvez até em espanto, mas 
retribuindo a honra da visita. Era a primeira 
vez que ele aparecia em espírito naquela casa. 
E continuava a mirar em minha direção com 
um olhar de complacência, quase que de 
penúria, enquanto esticava o braço e passava 
a mão sobre minha cabeça. 

Eu senti que algo não ia bem. O velho 
instinto das sete vidas captava algo no olhar 

do homem, talvez uma despedida. Dele? 
Minha? Será que a ração e o leite velho me 
levariam para o outro lado? Por incrível que 
pareça, acho que não. Não era isso…  

De repente, o controle remoto cai do 
braço da poltrona em que Joana 
passivamente assistia a novela. Barulho 
tremendo. Susto! Nós olhamos em sua 
direção e o velho, que ainda não tinha se 
aproximado de sua amada, deixou escapar no 
olhar que a sua missão estava ali sentada. 

Miei para seu Joaquim, ele entendeu e 
confirmou o que tinha imaginado. Pediu com 
os olhos para que eu ficasse ao lado de Joana, 
me fazendo lembrar do dia do seu enterro. 
Talvez ele tivesse alguma gratidão por aquele 
fatídico dia em que me tiraram do sofá para 
acompanhar Joana durante a despedida dele. 
Talvez não 

Mas, assim? tão logo, tão rápido, tão 
inesperadamente? Joana vai mesmo morrer 
assistindo televisão? Nossa, que morte 
trágica. Poderia ela, ao menos, sei lá, morrer 
engasgada com uma bolinha de ração…  

Quando nos aproximamos, as energias 
mais vitais de Joana estavam indo embora. 
Acelerei o passo. Miei. subi no colo dela, e 
esfregando a minha cabeça em seu peito ouvi 
o pulsar de seu coração cada vez mais 
distante, mais leve, mais fraco… Joana assim 
partia. Sua mão pesou sobre meu corpo, não 
aguentei tudo aquilo. Tive de me desfazer 
daquela situação! Subi na janela e passei a 
mirar o vento que lambia as plantas no 
jardim e a rua que já começava a se pintar 
com os pingos da chuva que chegava. Não 
quis olhar para trás, mas vi tudo, sabendo 
que lá estava seu Joaquim para recebe-la, 
quando abrisse os olhos depois do desenlace. 
Não demorou, e assim como a chuva e o 
vento, os dois foram embora. 

Já eu cá estou, ainda olhando pela 
janela, miando como quem chora o 
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desamparo, oferecendo minha companhia 
para uma outra senhorinha. Quem sabe então 
Dona Jaqueline, já que tem tão poucos 
netos… Certa vez fui em sua casa, ela me 
adorou. Elogiou a minha postura, minha 
educação, meu companheirismo… Lá tem um 

bom sofá, acredito que leite e ração também. 
Seriamos só nós dois. E, pelo que prevejo, a 
brisa demorará a passar por entre as frestas, 
insistindo em assobiar nas janelas de sua 
casa.
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