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Editorial
Frio glacial durante a finalização da
segunda edição do Poligrafia revista. Pelo
menos para os cariocas, desacostumados com
a complacência de Hélio. Se no calor o café se
faz presente, entre as lufadas de ar frio é
quase lei. Entre uma caneca e outra, os dedos
embalados pelo poder dos grãos torrados,
faz-se literatura.
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antecipamos o frio carioca em pontos quase
opostos do globo. Ele na Sibéria soviética, eu
na estação de Vostok, Antártida.
Além disso temos mais um trecho da
jornada de Santos Passos no Caixas de sobra
se complicando cada vez mais. O vendedor e
suas caixas misteriosas cada vez se distancia
mais de casa em busca de algo que talvez
nem ele saiba o que é.

Após um começo em homenagem às
histórias de terror, resolvemos tomar um
caminho bem diferente para a segunda
edição: deixar o gênero de lado e pensar no
espaço. Queríamos sair do lugar comum, em
todos os sentidos. Nada da comodidade da
cultura que conhecemos tão bem. Nada das
cores nacionais. Buscamos nos aventurar em
povos distantes, em costumes alheios, em
paisagens feitas de letra, imaginação e uma
boa dose de pesquisa.

No projeto Altergrafia, dois polos
separadíssimos se encontram. De um lado,
diretamente da academia, cheio de um
hermetismo místico que te desafia em cada
parágrafo, Marcelo Alves nos empresta seu
“O rei de número quatro”. Do outro,
diretamente do mais dinâmico, popular e
curioso mundo da literatura virtual do
Wattpad, a autora Aretha V. Guedes mostra
para nós um pouco do que se faz através
dessa nova forma de produzir, ler e publicar.

O resultado é um Polistórias sobre
lugares distantes. Cada um de nós escolheu
um país diferente para representar: Lucas
Carvalho, que já gosta de passear por outros
mundos, ficou com Fez, Marrocos; Gabriel
Sant‟Ana, artificie do mínimo, após ver uma
frase em uma notícia sobre Cabinda, na
Angola, decidiu seu destino; Luciano Cabral,
sempre seduzido pelos desafios, foi longe no
tempo e espaço, escolhendo a Jerusalém de
Cristo para sua história; Jonatas Tosta e eu

E para encerrarmos nosso editorial
com novidades, Luciano Cabral inaugura sua
coluna de reflexões literárias, o Metagrafia.
Lá levantaremos importantes questões sobre
o fazer literário e os problemas da literatura,
sempre com bom conteúdo e forma acessível
a todo tipo de leitor.
Boa leitura!
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POLISTÓRIAS: Lugares

Uma das vantagens da literatura é, definitivamente, seu poder de imersão. Sentir o vento
frio das estepes de Tchekhov, o cheiro forte da fumaça industrial de Dickens, os encantos da corte
japonesa em Murasaki Shikibu. Defensor de uma arte cada vez mais ofuscada pelos brilhos
sedutores da mídia visual – ainda que um defensor suspeito –, digo que, se o cinema e a TV tem o
poder de mostrar a superfície do mundo, só a literatura é capaz de resgatar, ainda que seja um
fragmento, da experiência de viver: por trás da chuva fina, as memórias; por trás da velha cozinha,
os cheiros; por trás da imensidão da natureza, o profundo silêncio.
O mundo é pequeno perto daquele que construímos em nossa imaginação. Para um grande
sertão, quantas veredas não se abrem em nossas leituras? Quantas Esquérias cabem nas odisseias
da fantasia? Que lugares constituem a geografia da imaginação?
Nessa segunda edição do projeto Polistórias, buscamos explorar o distante. Oferecer ao
leitor – e a nós mesmos – um pouco desse mundo que só a literatura é capaz de expressar. Cinco
contos ambientados em cinco países distantes do globo, com suas próprias histórias e culturas,
suas próprias formas de ver o mundo e expressá-lo. Sob o título de Lugares, buscamos que essa
edição conte histórias em que o espaço assume um papel crucial, tão ou mais protagonista que os
próprios personagens. Siga conosco essa jornada e não deixe de compartilhar suas experiências
nesse grande mundo cujo chão é decorado de palavras.
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Mosaico
Lucas M. Carvalho
estava assinado por Yusuf Abdul Quadir,
nome que não me era de todo estranho.
Dentro, uma breve carta (escrita na
mesma impressionante arte caligráfica)
elogiava-me pela minha coleção de mosaicos,
assim como por meus livros e artigos sobre o
assunto. Depois, uma grande folha
desdobrava-se em uma complexa genealogia
com mais de cinquenta gerações, mostrando
que eu e o tal Yusuf tínhamos ancestrais em
comum. Impressionei-me com o presente,
que ouro algum poderia ter comprado. No
fim da carta, contudo, um estranho aviso
precisou ser lido quatro vezes:
Apesar de seu profundo entendimento
sobre o assunto, está errado. Procure Abde Nur
Ad-Din Almumine.
Era quarta lua de Ramadã do ano de
1298 depois da Hégira, quando o embrulho
chegou (só o soube quatro dias depois, pois
orientei
aos
empregados
que
não
perturbassem os primeiros dias do jejum). Ao
pôr-do-sol, logo depois do Iftar, costumava
eu, naquela época, ao fim de um longo dia de
meditação, pôr-me à luz das velas e compor
poemas dedicados à grandiosidade de Alá.
Naquela noite, mal escrevera a Chahada (não
há outro deus senão Alá; Maomé é seu profeta),
quando vi, sobre a mesa no centro da ampla
sala, um pacote cuidadosamente vedado em
papel pardo. O esmero da caligrafia
despertou meu genuíno interesse. O
embrulho não tinha endereço de remetente, o
que indicava que tinha sido depositado
pessoalmente em minha caixa de correio, mas
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Aquele aviso intrigou-me por dias.
Nos meus passeios à tarde, pelos pátios de
minha casa, olhei os vastos mosaicos: as
próprias paredes e arcos e corredores, todos
decorados com pedras de mil cores, assim
como as porcelanas. Ao sair pelas ruas
estreitas de Fez, conversei com sábios e
mercadores; era injustificável que eu
houvesse dedicado minha vida ao estudo de
algo, e um estranho ouse dizer-me que eu
estava errado. Perguntei pelo nome de Yusulf
Abdul Quadir, para conversar mais a
respeito, mas ninguém o conhecia. Acabei
cedendo ao conselho, e quando me dei conta
perguntava pelo tal Abde Nur Ad-Din
Almumine, sem sucesso. Senti que alguém
zombava de mim.
Busquei, por fim, nos lugares óbvios:
em meus livros e meus estudos, afinal a
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sonoridade do nome também causava
familiaridade. Em A Arte dos Mosaicos
Marroquinos Através do Tempo, após uma
longa análise da composição mineral e da
lapidação das pedras, e da explicação de que
a proibição de representar seres vivos na arte
fez com que os fiéis usassem padrões
geométricos distintos, é apresentada uma
grande lista de artesãos. Surpreendi-me ao
ver que, mesmo tendo sido compilada por
mim, eu pouco me lembrava daqueles nomes;
de modo que era bem possível que ali
estivesse o de Abde Nur Ad-Din Almumine.
Mas não estava. Procurei depois no novo
compêndio genealógico, e descobri que eu
descendia dos antigos reis persas, muito
antes da Revelação, na época em que
andavam com Djins e Golens no deserto, e
lideravam exércitos de centenas de milhares
contra os babilônios e os gregos, até remontar
ao tempo de Ismael e do pai Abraão, e daí ao
dilúvio, a Enoque, e por fim à Criação. Mas
não encontrei o nome de Abde Nur Ad-Din
Almumine.
O mês de Ramadã terminava, e eu já
escrevera dezesseis poemas (a essa altura já
esquecera parcialmente da estranha carta),
quando um segundo embrulho, assinado pelo
mesmo Yusulf Abdul Quadir, caiu em
minhas mãos. Dessa vez trazia um livro
impresso, um romance publicado há vinte
anos chamado Almakan (O Lugar), que vinha
inclusive com uma página manuscrita do
original dobrada na folha de rosto. A carta,
dessa vez, explicava que o autor levara
quatorze anos escrevendo-o, mas cometeu
suicídio pouco antes de concluí-lo; e tudo o
que foi encontrado foram anotações caóticas
publicadas postumamente por seus filhos. A
recepção do romance pela crítica foi
medíocre.
Esperei o final do Ramadã para
começar a lê-lo. Logo na primeira página, o
nome de Abde Nur Ad-Din Almumine é
citado como o protagonista. Senti raiva por
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ter buscado com tanto anseio o nome de um
personagem fictício de um romance pouco
conhecido, mas isso não impediu minha
curiosidade. Ao ler as cem primeiras páginas,
senti-me ofendido: o livro era terrível,
desconexo, fragmentado. Abde, no primeiro
capítulo, é um mercador de camelos em
Bagdá, subitamente atacado por salteadores.
No segundo capítulo, Abde é servo de
Jshayar Shah (Xerxes I) seis séculos antes. No
terceiro capítulo, é um teólogo que discute
metafísica aristotélica com Averróis em AlAndalus mais de mil anos depois. Neste
ponto, abandonei a leitura e retomei meus
afazeres comuns.
Cerca de um ano se passou, e
novamente entramos no mês do Ramadã.
Numa noite calma, ao agradável som das
fontes e sob a lua crescente, vi um artigo de
jornal que resenhava o Almakan. O crítico
taxava o romance como “o mais sem sentido
produzido na língua da Revelação” e “um
insulto ao leitor”, sem respeitar ordem de
tempo, espaço e personagem. Concordei com
cada palavra. O artigo, pelo menos, trazia o
nome do autor, que em minha edição tinha
sido raspado. Imediatamente soube que o
nome era familiar. Ao chegar em casa,
vasculhei na complexa árvore genealógica e
encontrei-o: era um tio não muito distante.
Não fiquei surpreso.
Como que por obra do destino, recebi
naquela mesma semana um terceiro
embrulho de Yusulf Abdul Quadir. A carta,
dessa vez, era mais breve, mas com a mesma
esmerada caligrafia que sempre me
impressionava. Dizia que viria até minha casa
naquela mesma noite e que tudo seria
esclarecido.
Mandei que se preparasse um
banquete, e que os servos e esposas se
retirassem, deixando espaço e tempo para
conversarmos. Naquela noite, esperei por
horas. Listei mentalmente uma série de
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perguntas sobre o mistério que durava mais
de um ano. Confesso que senti raiva. Tanto
tempo demorou o convidado, que peguei
distraidamente a edição do Almakan e
comecei a ler. Retomei na discussão teológica
com Averróis do terceiro capítulo. Abde
explica que o mundo é feito de fragmentos
combinados, que tudo o que existe existe em
relação a algo. Se um objeto é isolado, só
pode ser observado a partir de suas partes
menores; e o tal objeto só pode ser
completamente entendido se for dividido a
tal ponto de não existir mais. Havia a
ilustração de um mosaico, no qual cada peça
é, na verdade, um mosaico menor, e assim até
o infinito. Averróis discorda, mas antes que
possa dar seu argumento, o capítulo acaba.
No capítulo seguinte, Abde é filho de
um sultão pouco antes de o Estreito de
Gibraltar ser tomado pelos portugueses.
Acometido por uma febre, enlouquece. Seu
pai nega-lhe o reino, mas oferece-o riqueza;
Adbe viaja para Fez, no Marrocos, e dedica a
vida à construção do mundo dentro do
mundo, tornando-se infiel e ousando ser
como o Criador. Dedica-se à composição de
um mosaico que, dentro dele, há símbolos
suficientes para representarem todas as
coisas. O mosaico cobre o chão de um
palácio, mas, segundo ele, ainda não
representa uma folha verde com todas as
suas fibras. Dedica-se a montar mais
composições complementares, dessa vez nas
paredes. Depois ordena a construção de
outros palácios ao redor do seu, sendo cada
um deles a peça de um maior mosaico, sendo
a cidade, vista do Céu, uma composição vista
apenas por Deus. Pensa em como faria para
mover continentes, e depois os astros, para
continuar o processo. Decide que a obra
estaria completa quando citasse os noventa e
nove nomes de Deus, mas morre sem ter
conseguido citar o primeiro.
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No capítulo seguinte, Adbe já não é
esse homem, mas é o autor que escreve o
Almakan, e antes do fim do capítulo, consuma
o suicídio. Encostei o livro, levantei-me e fui á
porta. O convidado não chegara.
Decidi que iria dormir e abandonar
definitivamente o tolo assunto. Mas, para
minha infelicidade, continuei a ler no
decorrer da noite, até que, onze capítulos
depois, perto do raiar do dia e da retomada
do jejum, cheguei ao capítulo derradeiro, e
mais estranho. Nele, em Al-Andalus, Adbe é
Averróis, e prossegue no debate teológico
respondendo a si mesmo, continuando
exatamente do ponto no qual o terceiro
capítulo findara. Explica-lhe que é impossível
ao homem obter tal compreensão, e diz que
cada homem é o reflexo de outro com
pequenas distorções, de modo que todos os
homens são o mesmo, e todas as coisas são as
mesmas, perpassando infinitos universos,
cada qual sendo uma peça que se combina
para compor uma grande malha, que ainda é
o mesmo.
Larguei o livro. Olhei para a coluna em
frente, perguntando-me se cada uma
daquelas pedras seriam a própria totalidade
da coluna, ou toda casa, ou toda Fez, ou o
Marrocos, a África, o mundo. Se seria eu. Se
seria eu em todos os lugares e em todos os
tempos, e se eu estaria em cada uma daquelas
peças, ou nos universos menores dentro
delas.
Sobre a mesa, peguei a primeira carta
de Yusuf Abdul Quadir. Não longe dali, os
dezesseis poemas que compus há um ano.
Por fim, abri na folha de rosto do Almakan e
reli o manuscrito.
Todas eram minha caligrafia.
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Retorno para ti
Gabriel Sant‟Ana
acompanhá-los, sim, prontamente... mas
deixem-me retirar os peixes, senão minha
mulher irá reclamar.”
O Grupo da Inteligência e Inquérito
continuou as perguntas durante o trajeto até
as plantações de abacaxi do sr. Bento. O idoso
aparentava um nervosismo incomum, uma
tomada de fôlego de um dos soldados antes
de enunciar a pergunta fazia-o tremer e
gaguejar, iniciando desculpas, relatando
eventos que não interessavam.

assiste-se a um silêncio cúmplice e
inacreditável
(1º relatório sobre a situação dos
direitos humanos em Cabinda)
“Bento Banvu, isso mesmo”, virandose a um grupo de dez militares armados,
“mas a que deve a visita, senhores? Se me
houvessem avisado, teria mandado minha
mulher trazer mais alimentos do centro... hoje
teremos peixe... cheguem mais perto para ver
as zindika, pelo rosto deste aí nunca deve ter
visto uma, sequer ouvido falar... são as
mudanças, as novas técnicas, mais rápidas...
não gosto delas, apesar de meu filho as
utilizar... gosto mesmo é de preparar o
material, minhas mãos provam as marcas dos
anos de preparo das armadilhas, estão
vendo?... me desculpem... Podem repetir o
nome? Mbele? Fernando? Ah meus senhores...
perdoem a memória deste velho... Posso
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“Sr. Banvu, demonstrações de
nervosismo, mesmo para pessoas da sua
idade, são um sério sinal. Seria melhor, para o
próprio encaminhamento das investigações,
que o senhor cooperasse, inicialmente se
acalmando. Os mais nervosos são sempre
mais difíceis e nos forçam ao que não seria
necessário. Veja estas fotos. Consegue nos
dizer o que o senhor conversava com este
homem? Ou se lembrar do que
conversavam?”
“Eu... eu... veja que estou dando a ele
alguns abacaxis... não consigo me lembrar
que dia aconteceu isso...”
“Isso foi há um mês”
“Um... mês... eu tenho uma plantação
de abacaxi há muitos anos... e muitos me
procuram para comprar... eu vendo barato,
até... apesar do trabalho cansativo que
tenho... as mudanças no clima... as pragas... é
muito desperdício, sabe?... com a idade que
eu estou, só não largo porque não saberia
fazer outra coisa... minha vida sempre foi
essa... plantar, pescar... foi muita luta para
criar as crianças...”
“Responda!”
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“Mas nem sei quem ele é... por que os
senhores estão preocupados? Nunca fiz nada
ilegal...”

“Mas não afirmei que tinha amizade
por nenhum guerrilheiro... ou mesmo que
tivesse amizades...”

“Nunca fez nada de ilegal? Como
assim?”

“Sempre falam coisas do gênero. O
senhor manifestou comportamento suspeito
durante todo o trajeto, disse que muitos que
compram seus abacaxis acabam se tornando
seus amigos. O homem com quem você
conversava, veja a foto!, é um guerrilheiro
procurado.”

“Nada de ilegal... matar, roubar...
sempre segui as leis... Deus é testemunha.”
“Deus não está em questão. Responda
à pergunta.”
“São muitas pessoas que compram
comigo... muitos se tornam até meus
amigos...”
“Então este homem é seu amigo.”
“Não foi isso o que disse...”
O automóvel passa em frente à
plantação, Bento se vira e pergunta se iriam
parar para que ele pudesse falar com algum
dos seus trabalhadores. O soldado
responsável pelos registros inicia a leitura do
sucedido até o momento para o sargento
responsável.
“Bento Banvu, idoso de 65 anos, altura
de 1,65 m, trabalhador rural, foi abordado
pela equipe de inteligência e inquérito do
Exército Nacional devido a supostas relações
com guerrilheiros, digo, suposto de ter
acolhido guerrilheiros em sua residência e de
ter facilitado sua fuga através do lago onde
costumeiramente realiza atividades de pesca.
Após cansativos procedimentos de busca e
inquérito, o referido idoso, após respostas
evasivas, admitiu ter relações de amizade
com um dos guerrilheiros.”
“Retire „supostas‟ em „supostas
relações‟, troque „cansativos‟ em „cansativos
procedimentos...‟ por „minuciosos
procedimentos...‟.”
“Irei emendar.”
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Não houve momento para “mas”.
Emudecido, Bento revê a foto; aponta para o
homem que disseram ser ele, que estava de
costas dando abacaxis ao dito guerrilheiro.
“O senhor está sendo levado até sua
aldeia para que pegue seus documentos.”
“Mas eles não estão comigo... minha
mulher foi hoje ao centro pegar a segunda
via, pois os havia perdido no lago,
enquanto...”
“Não dê satisfações. Então o senhor irá
escrever um bilhete para sua esposa dizendo
que leve os documentos até o Registro de
Notas do Exército Nacional, no centro da
cidade.”
“Cadê o papel e a caneta”
“Não é necessário. Já está escrito. Ele
deve copiar e assinar, neste papel.”
Minha querida, por forte motivo hoje não
irei almoçar contigo. O Exército me convocou para
explicações sobre um caso sigiloso, como não estou
com minha documentação, leva urgentemente a
segunda via até o Registro de Notas no centro de
Cabinda até amanhã às 15h. Fui levado, mesmo
sem documentação, porque era urgente. Assim que
terminarem as explicações retorno para ti.

Poligrafia Revista

Abr-Maio/16

Lugares

Via Dolorosa
Luciano Cabral

Maria
Maria

tem notícias dela?

paz esteja contigo, Salomé

Salomé

Salomé

ainda não, esperemos mais um pouco,

e contigo também
Maria

Maria

Madalena já chegou?

que seja verdade, este atraso pode

Salomé
acalma-te primeiro, não precisava
caminhar tão depressa até aqui
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ela chegará logo

estragar o nosso dia
Salomé
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combinamos que o encontro seria à

Maria, tu tem meu perdão sem dúvida,

primeira luz da manhã e os raios do sol só

guarda na memória a história que ouvimos

agora iluminam a via, ela não está atrasada

sobre os dois devedores enquanto aquela

Maria
o sol já ilumina desde antes da minha
chegada

mulher limpava os pés do mestre
Maria
tu sabe quem era a mulher, não sabe?

Salomé

Salomé

se é verdade, então, tu também se

lembro apenas do que disseram, que

atrasou

ela era descendente da esposa de Oseias, mas

Maria

minha cabeça velha já perdeu a capacidade

por que sempre a defende?

de guardar nomes

Salomé

Maria

nem tu, nem eu, nem ela precisa de

não é do nome que falo

defesa, não te esqueça do motivo de estarmos

Salomé

aqui

do que é então?
Maria

Maria

não te preocupe, eu lembro

falo da conduta

Salomé

Salomé

trouxe a resina que eu pedi?

ouve uma coisa, Maria, não nos cabe

Maria

julgar a vida alheia, ela foi perdoada e assim

não pude, Salomé, é impossível

todos os seus pecados devem ser deixados

encontrar babosa em Jerusalém, Nicodemus

para trás, eu também pequei, e tu também,

mesmo queixou-se disto mas ele ainda

mas nos foi concedida a misericórdia para

conseguiu encontrar alguma além do Gólgota

recomeçar

Salomé

Maria

tu tem razão, ouvi de José a mesma

mas tu bem sabe que uns pecam mais

queixa

do que outros
Maria

Salomé

tu me perdoa?

vê aquela pedra ali? quero que a pegue

Salomé

e que a atire em mim
Maria

11

Poligrafia Revista

Abr-Maio/16

Lugares

por que?

e contigo também, Madalena

Salomé

Maria

pega a pedra

contigo também

Maria

Madalena

por que pede esta bobagem?

toma a resina que pediu

Salomé

Salomé

porque só aquele que não tem pecados

que coisa boa

pode atirar uma pedra no pecador

Maria

Maria

onde conseguiu babosa?

tu me entende mal, não disse não ser

Madalena

pecadora, disse que meus pecados são

tu não achou?

menores

Maria

Salomé

não, onde tu conseguiu?

e com que régua tu mede isto, Maria?

Madalena

tu acredita mesmo que há pecados maiores e

meus olhos conhecem cada tijolo

pecados menores?

destes muros, mulher

Maria

Salomé

não é com régua que faço medidas, é

e parece que fora deles também, sinto

com meus olhos e ouvidos
Salomé

Madalena

teus olhos e teus ouvidos te ludibriam,

há mirra aí também e me exigiu menos

eles deveriam estar atentos somente ao

olhos e mais suor
Maria

mestre
Maria

o que tu quer dizer com isto?

e eles estão, mas o que vejo e o que

Salomé
o mestre sorriria de felicidade se

ouço
Salomé

pudesse sentir este cheiro

cala-te, aí vem Madalena

Madalena

Madalena

garanto-te que daqui a pouco ele

paz esteja convosco
Salomé
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então vamos andando que ele nos
aguarda

ele me agradeceu o presente certa vez
dizendo que, mesmo com a noite muito fria,

Maria

meu lençol o havia aquecido como nenhum

e a mortalha? alguém trouxe?

outro

Salomé

Madalena

Maria, vamos, não fica aí parada

deve ter sido uma noite tão fria quanto

Madalena

a de ontem

a preguiça leva ao sono profundo e o

Maria

preguiçoso passará fome
Maria

noite

não sou preguiçosa

Madalena

Salomé

teu coração quer me dizer alguma

eu trouxe a mortalha, Maria, esta tarefa
era minha
Maria
onde a comprou?

coisa, mulher? diz logo
Salomé
muito respeito agora porque aqui foi
onde o mestre recebeu a sentença de morte

Salomé

Maria

costurei eu mesma o tecido

tanta violência

Maria

Salomé

melhor assim do que comprar de um

a multidão lavou as mãos do

fariseu
Salomé
nem pensei nestes homens, minha
vontade é agradar ao mestre, ele apreciava
muito os meus lençóis

governador sem perceber que assassinava a
única salvação de suas vidas
Maria
um soldado apareceu com uma coroa
feita de espinhos

Madalena

Madalena

os meus também

é do caráter de Pilatos não decidir

Maria

coisa alguma, nós nos sujamos enquanto ele

tu sabe costurar, Madalena?

permanece imaculado

Salomé
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outro soldado cobriu o mestre com um
manto e deu-lhe um tapa no rosto

Maria
foi assim que tu sobreviveu até agora?

Salomé

Madalena

a arrogância da autoridade impediu o

eu trouxe a resina, não trouxe?

governador de ver o óbvio, que não era pela

Salomé

lei dos papiros que o mestre reivindicava um

apaziguem a boca imediatamente, que
demônio é este que toma conta de vossas

reino
Maria

línguas?

mas ele cuspiu no soldado

Maria

Salomé

por que disse isto?

Maria, parece que tu quer enlouquecer

Madalena

a história, tem prova do que tu diz?

chama este nome não, Salomé

Maria

Salomé

tenho meus olhos como evidência

porque me parece que nosso mestre

Salomé
meus olhos testemunharam o mestre
oferecendo a outra face

está sendo esquecido cedo demais
Maria
não, Salomé, ele sofreu muito

Maria

Madalena

não foi o que eu vi, Salomé

sofreu por cada uma de nós

Madalena

Salomé

guarda tua certeza para ti, mulher

e o que fazemos é zombar de suas

Maria
Madalena, sei que me falta mais

palavras
Madalena

experiência de vida e espero não me entregar

fizemos isso não, Salomé

à experiência que tu adquiriu, mas eu vi o

Maria

que vi e não foi a oferta da outra face

nós não, foi a multidão que zombou do

Madalena

mestre, chamaram-no de pretensioso, de

teu erro é achar que só teus sentidos te

atrevido, e zombaram de nós também, eu

bastam, se fosse mais entendida, notaria que
tu só sobrevive olhando pelo olhar do outro e
ouvindo pelo ouvido do outro
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Salomé

se eu me importasse com os nomes que

há vantagens em ser caduca, Madalena

me dão ainda hoje, eu não sairia de casa
Salomé

Madalena

por termos nascido como a abelha e

não imaginava que tu pudesse ser

não como o zangão, muitos nomes ainda

divertida
Salomé

serão inventados para zombar de nós
Madalena

nem eu

há vantagens em ser abelha, Salomé

Maria

Maria

não creio que o momento seja para

do que estão falando?
Madalena

Salomé

eu posso produzir o mel

tem razão, vamos andando

Salomé

Madalena

não sem a companhia de um zangão

por que não?

Madalena

Maria

eu posso voar para longe

porque não é certo rir da violência,

Salomé

muitos riram mas o que fizeram com o mestre

não se um zangão te arranca as asas

foi terrível

Maria

Madalena

podem me explicar a conversa, por

Salomé e eu não falávamos do mestre,

favor?

mulher
Madalena

Maria

continua andando, Maria

ele foi chicoteado, esbofeteado,

Maria

chamaram-no de mentiroso, foi

eu só quero entender a conversa

ridicularizado, apedrejado, eu nunca havia

Salomé

presenciado tanta maldade na vida

não dê ouvidos a tolices de duas
mulheres caducas

Madalena
cruzes são carregadas quase todos os

Madalena

dias, mulher, não me faça acreditar que tu

fala por ti, Salomé, caducar não faz

nunca antes acompanhou uma condenação

parte da minha rotina
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nunca

em meio a todos aqueles soldados e

Madalena

aquele tormento, em meio a todos aqueles

então tu corria para baixo da tua mesa

insultos que nunca repetirei, eu ainda

quando o condenado passava

consegui enxergar a ternura de um filho por

Maria

sua mãe, o mestre caminhou até aqui,

não, Madalena, eu mantinha as janelas

exatamente aqui, porque viu sua mãe, a cruz

fechadas

castigando suas costas, a cruz que logo seria

Madalena

seu leito de morte, os pés descalços neste solo

mas teu marido as abria?

sujo, esmolambado, agredido, açoitado, ele

Maria

chegou perto dela, apoiou a cruz no chão e

por que pergunta do meu marido?

seu rosto, que era a marca do sofrimento,

Salomé

transformou-se em entusiasmo, eu vi o

lembro que puseram a cruz nas costas

mestre sorrir, e ela acariciou seu rosto com a

do mestre aqui

mão trêmula e o mestre pediu que ela

Madalena

perseverasse, que esperasse por ele, que não

eu também, foi bem aqui, de pesada

chorasse, foi aqui, olhando dentro dos olhos

que era, ele caiu

da mãe que o mestre prometeu que voltaria

Salomé

Madalena

ele não caiu, Madalena, ele se curvou

suas palavras tem beleza, Maria, mas

com o peso mas aguentou a cruz com a
fragilidade da carne e a potência do espírito
Maria
quanto mais o mestre caminhava na

não aconteceu assim
Salomé
mas tu acreditaria nesta versão,
Madalena, se assim te fosse contada

via, mais o chicote cortava sua pele, por que

Maria

os romanos foram tão cruéis com ele?

eu não estou mentindo, foi o que eu vi

Madalena

Salomé

eles são cruéis com todos, mulher

Maria, se teus olhos puderem ver mais

Salomé

histórias como esta, nosso mestre terá mais

e ali na frente, o mestre avistou sua

discípulos na morte do que teve em vida

mãe e foi arrastando a cruz até ela
Maria
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o que está passando por esta cabeça,
Salomé?

sangue que eles queriam e queriam logo, o
mestre andava devagar, estava cansado mas

Maria

o chicote na mão dos soldados não cansava,

também gostaria de saber

sua pele sangrava muito mas a multidão

Salomé

pedia mais, esgoelavam-se para que a

nada ainda, é só minha experiência

crucificação viesse logo, para quem prefere

percebendo que a inexperiência pode ser

lavar as mãos como Pilatos, desagradar o

muito útil

povo é arriscar o próprio pescoço

Maria

Maria

é sobre mim, não é?

acalma-te, Madalena

Madalena

Madalena

aceleremos o passo que é melhor, o sol

entenda isto, mulher, Pilatos parece

já está mais quente
Salomé

soltar mel pelos lábios mas é mais venenoso
que uma serpente do deserto

e logo as vias estarão cheias também

Salomé

Maria

perdemos tempo demais paradas aqui,

eu sei que é sobre mim

o sol se move e nós não

Salomé

Maria

foi deste ponto em diante que Simão

quem é aquele homem?

passou a carregar a cruz do mestre

Madalena

Madalena

que homem?

não me surpreende, tendo os músculos

Maria

que tem, ele foi a melhor escolha

aquele lá na esquina?

Maria

Salomé

por ordenar que Simão ajudasse o

não consigo enxergá-lo

mestre, creio que o coração do governador foi

Madalena

tocado pela piedade naquele instante

por que pergunta?

Madalena

Maria

não houve piedade alguma, mulher,

ele nos observa desde que paramos

Pilatos mandou que Simão levasse a cruz
porque a multidão clamava rapidez, era mais
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é Judas, mulher, esqueceu-te dele?

mas o mestre confiava tudo a ele

Maria

Madalena

não, mas a distância dificulta

e foi traído por isso

reconhecê-lo
Salomé
está certa de que é Judas?

Maria
ouvi que ele abdicou das moedas e
chorou pelo mestre

Madalena

Madalena

é ele sem dúvida, reconheceria este

quando ouviu isto?

ganancioso mesmo que fosse cega, deve estar

Maria

se sentindo muito próspero com suas trinta

ontem

moedas, a única coisa que lhe interessava

Madalena

Maria
ouvi dizer que ele só delatou o mestre
porque o mestre ordenou que assim o fizesse

pelo que consigo ver, suas lágrimas já
secaram, Judas devia ser apedrejado até a
morte ou enforcado ou atirado da penha mais

Madalena

alta e suas entranhas deviam permanecer lá

e tu acredita?

embaixo e nem sequer os abutres,

Maria

conhecendo a traição, devorariam sua carne.

não disse que acredito, somente repito
o que meus ouvidos ouviram

Salomé
Madalena, não vá pela vereda dessa

Madalena

gente, afasta teus pés do caminho que eles

então teus ouvidos devem saber que,

seguem, pois sem perdão não há tolerância,

quando o mestre anunciou que um de nós o

guarda estas palavras com tua vida

trairia, eu apontei o dedo para Judas, eu o

Madalena

conhecia bem, mas ignoraram minha

guardarei sempre, não tenha dúvida,

acusação, Judas é mesquinho, é egoísta, ele

Salomé, mas tu também desejaria ter ainda o

troçava da minha fé, dizia que minha língua

mestre entre nós ao invés daquele traidor

era suave como o azeite mas afiada como

Salomé

uma espada

a verdade é que o mestre faz muita

Salomé

falta, se me fosse obrigado escolher entre um

Madalena, baixa tua voz

ou outro, eu escolheria Judas para morrer

Maria
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como tu diz uma coisa desta, Salomé?

Maria

Salomé

tu está muito certa, Salomé, muitas

quem diz é meu coração, Maria, mas

vezes tu julga ser desdém o que na verdade é

não é prudente seguir somente com o

apreço, eu mesma errei por julgar Verônica

coração, que bate mais ou bate menos

mal, presumi que ela desdenhasse o mestre

conforme as circunstâncias, mas começo a

como fazia seu marido, mas ela me

perceber que cada uma de nós tem uma

surpreendeu, eu a tinha como uma mulher

utilidade, eu, tu e Salomé também, cada uma

pacata, de olhar para o chão mais do que para

está designada para uma serventia e, no

o horizonte, mas Verônica desafiou Eliseu

plano do mestre, Judas tinha uma utilidade

quando desprendeu-se da multidão e

também

ofereceu seu véu ao mestre

Madalena

Salomé

se tu tem algo na cabeça, fala logo,

esse véu, espero que ela ainda o tenha

Salomé
Salomé
se seguisse apenas meu coração, eu

Maria
creio que sim, o mestre devolveu-lhe
depois de limpar o rosto

falaria já, mas a velhice trouxe-me prudência,

Madalena

chega de parar pelo caminho, vamos

Berenice foi quem ofereceu o véu, não?

Madalena

Salomé

ele ainda nos olha

andem mais depressa

Maria

Maria

eu não consigo enxergar um traidor

não, mas teu engano é comum,

naquele rosto

Berenice e Verônica nasceram da mesma

Madalena

gravidez, mas meus olhos nunca me

exatamente aí é que a perfídia se

desorientaram, conheço e reconheço Verônica

esconde

onde estiver, nossos filhos trabalham juntos

Salomé

em Genesaré e ela me visitava sempre que

o rosto não exibe quem tu é, Madalena,

tinha notícias de lá

tuas ações é que te revelam, Ezequiel teve a

Madalena

visão daqueles quatro rostos mas não soube

e não te visita mais?

explicar nenhum

Maria

19

Poligrafia Revista

Abr-Maio/16

Lugares

ontem mudou-se, creio que para Belém

Genesaré é viagem muito longa para

Madalena

uma mãe que só conhece os arredores da

era tua amiga e tu não sabe o

própria casa

paradeiro?

Madalena

Maria
Verônica não teve culpa, fui fazer-lhe

tu apenas usaria metade do teu dia até
lá, mulher

uma visita e agradecer o carinho que

Maria

demonstrou pelo mestre mas topei com a

desejo ir porque sou mãe, preciso ficar

casa já esvaziada, apenas seu marido à porta

porque sou esposa, tu não é nem uma nem

Madalena

outra então não é capaz de entender meu

ele quem te informou da mudança

fardo

Maria

Madalena

Eliseu preferiu ignorar minha

Maria, eu tive tantos maridos quanto

presença, prestava serviço a fariseus e por

teve Gomer e é isto que me faz capaz, e

isso evitou qualquer conversa comigo,

também fui mãe, mas me foi dito que um

quando falou finalmente foi para exigir que

filho só deve contar como filho quando é

eu nunca mais procurasse sua esposa,

tirado de dentro de ti com o peito esvaziando

Berenice quem mais tarde, sem muita certeza,

e enchendo, se o peito se não move, a mãe

informou-me do destino de Verônica

não se completa

Madalena

Maria

se nem ela sabe ao certo o destino da

Madalena, não sabia que tu

irmã, tu mesmo dificilmente saberá
Maria
notícias de Tadeu me chegavam por

Madalena
mulher, não te desejo mal algum mas
dispenso tua compaixão e teu fardo, eu vivi

Verônica mas agora não sei mais como saber

do meu modo, tu vive do teu, vamos que

do meu filho

Salomé já tomou nossa frente

Madalena

Maria

tu pode ir vê-lo

qual era o nome dele?

Maria

Madalena
não teve nome e nem teria um
Maria
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por que não?

Maria, tenta ao menos

Madalena

Maria

ainda que meu filho vingasse e hoje

não há como saber

estivesse correndo solto por estas vias, ele

Salomé

não precisaria de um nome, ele seria sempre

Madalena, e tu?

chamado de filho da Madalena e já estaria

Madalena

condenado sem ter cometido crime

não me custa tentar mas é difícil

Salomé

Salomé

venham logo

escolhe uma pessoa então, uma

Madalena

apenas, e ponha tua atenção sobre ela

estamos indo

Madalena

Salomé

eu diria que aquele homem talvez,

sobre o quê conversavam tanto?

próximo à sinagoga, mas nunca terei certeza

Madalena

Salomé

sobre o filho de Maria

exatamente

Salomé

Madalena

algo errado com ele?

exatamente o quê?

Maria

Salomé

não, de jeito nenhum

tu e Maria já deram a resposta

Salomé

Maria

andemos juntas agora porque quero

não entendo

pedir-lhes uma favor
Maria
o que é?

Madalena
também não, Salomé, o que tu tem na
cabeça que não quer dizer de uma vez?

Salomé

Salomé

quero que olhem as pessoas com

eu direi quando chegarmos à sepultura

cuidado e respondam quais delas estão

Maria

pensando no mestre agora

que assunto é este que não pode ser

Maria
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Maria

Madalena, deixa Maria ter a palavra,

mas não faz o

conta-nos como teus olhos viram esta

Madalena

história, Maria

ela disse que aqui não é o lugar,

Maria

mulher, então não é o lugar

o que eles viram foi o mestre exercer

Salomé

seu poder diante da barbárie romana mesmo

vamos, estamos quase no portão

com a multidão exigindo mais sofrimento e

Madalena

cuspindo mais zombarias, a visão daquele

e já está apinhado de gente como

momento foi dolorosa mas o mestre, com

sempre

mais sangue do que carne no corpo, rogou a

Salomé

obediência do inimigo e foi atendido, ele

foi aqui que o mestre retardou os

levantou a mão e pediu que as chicotadas

passos para falar conosco e os soldados

cessassem porque aquela era a hora da

despiram-no completamente

despedida, e o soldado com o açoite nas

Maria

mãos, atarantado pela doçura com que o

pela primeira vez, eu vi outro homem

mestre pedia, obedeceu sem questionar,

nu

arriou o chicote e permitiu que o mestre nos
Madalena

falasse, Gestas, que insultava o mestre desde

são todos parecidos

o início, quis imitá-lo acenando o mesmo

Salomé

aceno e pedindo o mesmo pedido, mas foi

o mestre pediu a Simão que

açoitado com tanta força que caiu de joelhos

aguardasse pois queria despedir-se de nós

na via

Maria

Madalena

chorei como nunca havia chorado em

foi isto mesmo o que aconteceu?

toda a vida

Salomé

Madalena

quem pode dizer que não?

quando vi o mestre caminhando até

Maria

nós, eu quase
Salomé

isto foi o que eu vi
Salomé
teus olhos são um benção, Maria
Madalena
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as palavras do mestre foram obscuras,
consigo até entender as parábolas de que ele

Madalena
acho que estes portões não protegem

se servia, mas não entendo ele ter dito o que

coisa alguma, o perigo mesmo está dentro

disse para nós, o mestre já devia estar

dos muros, não fora deles

beirando o devaneio da dor quando falou

Maria

conosco

olha, Salomé, as cruzes ainda estão lá

Salomé

Salomé

tu te engana, Madalena, a lucidez

mas quando elas forem retiradas, a

nunca abandonou o mestre, aquelas palavras

memória precisará de ajuda

tem tanto sentido quanto as parábolas,

Madalena

quanto a delação de Judas e quanto cada uma

em qual delas estava o mestre?

de nós aqui

Maria

Madalena

na direita, próxima ao barranco

por que diz isto?

Salomé

Salomé

o mestre foi pregado na cruz do centro

tu te recorda das palavras?

Maria

Madalena

creio que foi na direita, Salomé

„morro desacreditado hoje mas não

Salomé

permitam que eu morra assim amanhã‟, foi o
que eu ouvi

pergunta aos teus olhos e eles dirão
que eu estou certa

Maria

Maria

eu ouvi o mesmo

Salomé, lembro-me até que a

Salomé

Salomé

estão certas, estas foram as palavras do

nem direita nem esquerda, só o centro

mestre para nós, mas só agora compreendo o

pode abrigar o verdadeiro rei do judeus,

que elas dizem realmente

Maria, teus olhos tem um talento raro para

Maria

narrar mas necessitam estar afinados com os

e o que é?

interesses do mestre

Salomé
tenha paciência, Maria, estamos quase
chegando
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peço desculpas, Salomé, mas o mestre

não digam mais nada, talvez seja

está morto, tu fala como se ele ainda vivesse e

necessário viver tanto quanto eu para saber a

desse instruções

resposta

Madalena

Maria

tua sorte é que ela vê necessidade em

a sepultura, Salomé, ali na frente

ti, Maria

Salomé

Maria

vamos entrando então

e tua sorte é que sou mansa

Maria

Madalena

quantos corpos há aqui?

tu acha que pode contra mim, mulher?

Salomé

Salomé

Maria, entre, Madalena, deixa a porta

foi para combater estes demônios que
o mestre lançou-se à cruz, ele poderia ter feito

aberta quando descer, precisamos de alguma
luz aqui dentro

sua própria defesa, poderia ter suplicado à

Madalena

multidão por sua vida, poderia nunca ter

conseguem ver bem?

entrado em Jerusalém

Maria

Madalena

o cheiro deste lugar não é bom

acalma-te, Salomé

Salomé

Salomé

não pare, Maria

poderia ter ido para muito longe, mas

Maria

não o fez, teve a chance de se defender e

onde está o corpo do mestre?

negou, teve brecha para suplicar e calou, teve

Madalena

tempo para fugir e ficou, devemos perguntar

é aquele ali no canto

a nós mesmas esta pergunta, por que o

Maria

mestre, em meio a inúmeros caminhos,

por que não está coberto?

escolheu o da cruz?

Salomé

Madalena

José garantiu-me que o manteria

não acho que foi a escolha correta

embrulhado até que eu pudesse vir para

Salomé

terminar a unção
Maria
ele está nu

24

Poligrafia Revista

Abr-Maio/16

Lugares

Madalena
não te envergonhe, mulher, é um
cadáver
Maria
habituada com isto é tu, não eu

que conversa é esta? é o nosso mestre,
tu sabe bem
Salomé
e como tu está tão certa de que é o
nosso mestre?

Salomé

Maria

a resina deve ser espalhada no corpo

está aqui na minha frente, eu o toco, eu

inteiro e só depois nós o envolveremos na

o vejo com meus olhos, Salomé, o que tu

mortalha

pretende com esta pergunta?

Madalena

Madalena

passa o pote, Salomé

enfia resina nas narinas também,

Salomé
Maria, precisamos das tuas mãos
também

mulher
Salomé
e teus netos e os filhos dos teus netos,

Maria

Maria, como eles acreditarão que o mestre

imaginei que seria de outra maneira e

existiu se nunca hão de vê-lo ou tocá-lo?

não assim

Maria

Madalena

eu contarei a eles

chega de bobagem, mulher

Salomé

Salomé

mas a morte é feroz, não livrou o

venha aqui, Maria, preciso falar

mestre e não te livrará também, nenhuma

contigo e Madalena, pega a resina e espalha

memória dura tanto, tu morre, e então como

no mestre enquanto tu ouve o que eu digo

tu convencerá aos próximos da existência do

Madalena
cuida do rosto, mulher, desta parte
aqui eu cuido

nosso mestre?
Maria
o que tu quer de mim, afinal?

Salomé

Salomé

olhem este corpo diante de vós e

que tu use teu talento para promover o

digam para mim quem é ele
Maria

mestre
Madalena
espalha mais no pescoço, mulher
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Maria
tu quer que eu, como Mateus, Pedro,

dois nós, mulher, isto evita afrouxar
com o tempo

Tiago e os outros, peregrine pelas cidades

Salomé

contando a vida do mestre?

vamos embora, temos muito o que

Salomé
eu quero que tu ensine a eles a contar
histórias da maneira que tu conta, e eles serão
mandados para longe para fazer isto

fazer daqui em diante
Maria
nunca imaginei que minha serventia
pudesse ser esta

Madalena

Madalena

e o verbo faz-se carne outra vez

tenho que admitir que teu dom é de

Maria
mas eu não testemunhei a vida do

grande importância, mulher
Salomé

mestre desde o início, o que sei disto é de

fecha bem a porta, Madalena

ouvir de outros

Maria

Salomé
e assim será, tu ensinará a eles que a

por que este sorriso, Madalena, é por
minha causa?

história é feita ora do que os olhos viram ora

Madalena

do que os ouvidos escutaram, e tu é talentosa

é que me veio à cabeça agora um

com os dois
Madalena

Maria

dá a mortalha, Salomé, acho que já

e o que é?

terminamos
Salomé
amarrem bem apertado atrás da cabeça
e nos pés
Madalena
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Madalena
que serventia tu teria se a multidão
tivesse condenado Barrabás?
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Mikhail recebeu uma carta
Jonatas T. Barbosa

Alguns traidores eram presos por
abandonar seus postos na fábrica nos tempos
da guerra. Durante o período da fome,
quando todas as terras foram tomadas para
trabalhos coletivos de produção para o
Conselho, houve camponeses que se
arrastaram descalços e puxaram suas carroças
para a cidade; na cidade eles se tornaram
pedintes, estorvos indesejados. Os que não
possuíam documentos eram convidados a
retornar aos campos de origem. E os que se
registravam, tornando-se assim cidadãos
oficiais, eram levados para povoar as regiões
inabitadas no extremo norte. Outras espécies
de miseráveis eram também encerradas em
tais zonas de colonização por esconderem
punhados de grãos de trigo nos sapatos, ou,
no caso dos mais abastados, por engolirem
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joias da família e terminarem com
hemorragias no estômago, tudo para não
pagar o Tributo ao Conselho.
Mikhail não poderia ser comparado a
tais pobres desgraçados. Tampouco poderia
se comparar a um daqueles jornalistas
arruaceiros que perderam os dedos e a língua
por suas críticas ao poderoso Conselho.
Todos eles, sem exceção, hoje estavam
abrindo valas com o que restou dos braços
nas minas de ferro do norte. A primeira coisa
que se notava no companheiro Mikhail era
uma face angulosa. Um tom grave de
incerteza morava no rosto cavado pelo
inverno. Tinha um par de olhos que nunca se
abriam completamente, e brilhavam uma cor
entre verde e azul do báltico. Estavam
sempre à deriva do horizonte. Encará-los era
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como encontrar um abismo, daqueles que de
repente se abrem numa calota de gelo e
engolem caravanas inteiras ao longo deserto
de neve.
Durante a construção do canal que
uniria noroeste e sudoeste da nação, Mikhail
assinou pela primeira vez seu nome numa
lista para a fila do pão e do peixe. Enquanto
companheiros e companheiras morriam um a
um, ou de fome ou acidentados na extração
de rochas, ele permaneceu vivo e não houve
um só instante que o ouvissem reclamar da
dureza e secura do alimento. Da sua boca não
saía nada além de névoa condensada.
Terminada a obra colossal, Mikhail foi para a
capital e tornou-se um vagabundo.
Perambulou pelas ruas por quatro dias
comendo a carne que furtava dos mais fracos,
até que a gerência do Departamento de Obras
Públicas percebeu sua atividade marginal e o
considerou um indesejável, deportando-o aos
campos de trabalho no norte. Naquela noite
os soldados o conduziram a um trem
abarrotado de criaturas que lembravam cães.
Não se ouviam histórias sobre cães tão
terríveis como as que Mikhail ouviu na
viagem.
Os
corpos
balançavam
ao
movimento da locomotiva sobre os trilhos.
Uma senhora magra chamou-lhe a atenção.
Ela sussurrava sobre pessoas que caçavam.
Homens que caçavam homens, mulheres que
caçavam mulheres e crianças que matavam
gatos para satisfazer a fome por carne e
morte. Todos fingiam dormir. Exceto Mikhail.
As pálpebras não se fecharam até chegar ao
destino.
Nos campos de trabalho ninguém
sabia dizer algo sobre aquele homem antes de
participar da construção do canal. O
comandante recebeu a documentação que
apenas o descrevia como eficiente, produtivo
e bem comportado. Não havia data ou local
de nascimento. Não demorou para que os
soldados espalhavam boatos de que Mikhail
era descendente perdido da coroa. Entre os
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presos mais supersticiosos era apelidado de
kost, por se assemelhar a antigas miniaturas
feitas de osso.
Ao longo de um ano o pobre
companheiro não fazia mais do que trabalhar.
Compunha um grupamento de quatorze
homens. Um soldado chamado Korovaiev e
outro de nome Tsepkov acordavam-nos cedo
e escoltavam-nos todas as manhãs para que
atravessassem quatro quilômetros pelas
trilhas em segurança. O trabalho dos
prisioneiros consistia no deslocamento inútil
de terra e junco trazidos pela elevação do rio,
ou transporte de ferro da mineração, se
necessitasse racionar combustível dos
caminhões, e, por vezes, o carregamento era
complementado por cadáveres dos homens
que não suportavam o trabalho. Todos, sem
exceção, deviam cumprir uma meta de
carregamento de mil libras de carga diária.
Os homens que não desempenhassem a
tarefa recebiam apenas metade de seu
alimento. Naturalmente a maioria não
possuía mais forças para exercer a função,
perecendo sempre na metade do ciclo e
aumentando a pilha de corpos para carregar.
Foi no início do segundo inverno que
o grupo de prisioneiros conspirou a fuga. A
primeira cidade se encontrava a uma
distância de quarenta quilômetros a sudeste e
eles foram breves em decidir. Mas eles não
confiavam em Mikhail. Um dos miseráveis
aproximou-se timidamente dele e perguntoulhe se aceitava um cigarro em troca do seu
silêncio. Ele aceitou. Pegou entre os dedos e
guardou no bolso. Porém, dali em diante,
Mikhail não adormeceu mais.
Antes de amanhecer, debaixo das
tábuas imundas onde se alojavam, Mikhail
ouviu um dos prisioneiros sussurrar para
outro se referindo a um soldado como
“vaca”. Imaginou que fosse Korovaiev, já que
não era tão magro.
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Então, na metade do caminho para os
depósitos de mineração, Korovaiev e
Tsepkov foram golpeados na cabeça e
perfurados por facas improvisadas feitas de
vidro.
Mikhail
assistiu-os
fatiar
dificultosamente a carne tenra, arrancar as
vísceras e embrulhar as peças num pano. Um
dos prisioneiros ameaçou-o por se manter
impassível. Esbravejou cuspindo com seus
gritos e agitou a lâmina faiscante no meio
neblina, mas Mikhail não se moveu. Mirou o
vazio, como árvore coberta por cristais de
gelo.
O homem que lhe havia dado o
cigarro na madrugada anterior se pôs na
frente do companheiro. E desculpou-se por
ter se esquecido do fósforo jogando o único
que tinha. Mikhail pegou-o no ar. O homem
aconselhou que o escondesse no traseiro. Os
soldados do norte evitavam os traseiros,
diferentes dos soldados do leste. Em seguida,
os miseráveis puxaram o companheiro
furioso para longe, em direção à cidade onde
encontrariam mais comida.
No final da noite, as sentinelas
responsáveis pela ronda encontraram Mikhail
sentado próximo aos dois cadáveres.
Consideraram-no culpado pelo assassinato e
o torturaram por dias e dias para que dissesse
para onde os outros prisioneiros haviam
fugido. Ele permaneceu calado. Seu corpo
fora submetido a queimaduras de gelo ao
ponto de não ser mais sensível ao toque. O
capitão resolveu transferi-lo para um campo
onde
reuniam
ladrões,
estupradores,
contrarrevolucionários e outras espécies de
trabalhadores mais problemáticos. Não havia
necessidade de documentação para aquele
caso, apenas de números.
No dia de sua transferência, não sabia
dizer se estava sendo levado em uma balsa
ou um trem. A consciência retumbava o som
dos músculos se partindo. Os olhos estavam
escurecidos por sangue e ele não sabia para

29

Abr-Maio/16

onde o conduziam. A mente arrastou-se e os
ossos chacoalharam por um tempo tão longo
que não se podia medir.
Em período de paz o sol não nascia
naquele lado do mundo. Era como se aquelas
terras frias houvessem mergulhado num
fluído negro e fossem assim esquecidas pelo
céu.
Alguns homens contavam histórias
acerca dos porões seculares, antes mesmo que
a palavra do Cristo fosse apagada. Diziam
que para chegar ao lugar mais íntimo
daqueles porões, um homem deveria andar
por dias, senão por anos a fio. E bem ao
centro um único buraco aguardava, soprando
vapores fétidos e ululando sons parecidos
com vozes. Era um caminho que alguns
afirmavam se comunicar diretamente com o
inferno.
Ele notou que havia um número de
identificação bordado na frente do casaco
sujo de sangue. Não dormiu. Precisava
aprendê-lo de cor. Os soldados lhe
perguntariam quando viessem despertá-lo.
Sempre faziam esse tipo de troça de mau
gosto. Ele tateou o relevo escrito à luz de um
pequeno buraco da fechadura. Os números
flutuavam como o ar saindo da boca. Fechou
os olhos e repetiu, repetiu sem conseguir
ouvir-se. O som se perdia na garganta. Os
algarismos de nenhuma forma se imprimiam
em sua mente.
Antes do amanhecer, os guardas
chamaram-no novamente. Ele atendeu pelo
barulho e não pelos números. Um deles lhe
perguntou qual era a sequência, mas ele não
se lembrava. Então, o surraram. Em poucos
minutos despertava ainda sob golpes de
botinas e urros. Adormeceu sentindo as
contusões na carne enquanto o sangue secava
debaixo da roupa.
Hoje Mikhail recebeu uma carta com
o timbre oficial do Conselho Regional dos
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Campos de Trabalho. Não era permitido aos
prisioneiros se comunicarem ou receberem
cartas, mas desta vez, por um milagre de
natureza qualquer, havia chegado um
envelope pela fissura na porta. Ele jamais
saberia do que se tratava, pois não o abriu.
Sequer leu o remetente. Enrolou o papel
cuidadosamente e atou o embrulho ao redor
da cintura.
Afastou-se da porta. Adentrou os
porões tateando as trevas pelo caminho em
sua mente. Tropeçou em ossos e pisou em
fezes até chegar ao fim. O antigo buraco que
os prisioneiros tanto temiam era uma fossa
por onde poderia passar um homem médio.
Mikhail pegou o fósforo e acendeu o cigarro
que havia embrulhado e escondido no
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traseiro. O facho iluminou uma meia lua ou
uma foice ou um sorriso gravado no teto
baixo. Antes que se consumisse a última
fagulha, deu o trago derradeiro enchendo o
pulmão com o que restava de fumaça. Em
seguida queimou a carta. As chamas arderam
vermelhas. O rosto se chamuscou com
fuligem que escapulia da folha. Respirou o
calor por um longo segundo, mas não sentiu
nada. Então, curvou-se para o buraco.
Mergulhou primeiro a cabeça, depois os
braços. Arrastava-se sem sentir o próprio
peso. Roçava os ombros na parede áspera e a
ponta dos pés o empurrava para frente. O
corpo fraco de Mikhail descia um centímetro
por vez, sem hesitar, em direção ao inferno.
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O barqueiro de Vostok
Pedro Sasse

1.
Foi tudo mais rápido do que eu
imaginava. A chegada. As despedidas. As
instruções. O avião, agora é apenas um
tremor
infimando-se
no
horizonte.
Ventríloquo, o mundo lhe serve de fantoche,
desanimando-se conforme a voz se perde no
infinito. Sem mão que o mova, tudo se torna
esse grande pano branco amarrotando-se em
montanhas longínquas. E eu sou o olho de
botão que assiste o baú sendo fechado,
desejoso de aproveitar até a última fresta de
luz.
A Estação Vostok é o único obstáculo
aos restos de dia que patinam na imensidão
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gelada. A sombra projetada, débil, vai se
dissolvendo em uma maior, a sombra da
própria Terra. Assim permanecerá por meses.
Noite Polar. Minha babushka, vinte anos
antes, observa o grande Volga e diz “O Sol,
Misha, gosta de nadar, como você. Todo dia,
ele cruza o céu e mergulha na água,
apagando o mundo. Ele nada, nada e nada,
até cruzar por todos os mares e sair lá do
outro lado.” “E se ele se afogar, babushka, o
que acontece?”. Ela calava-se, rindo das
minhas preocupações. Eu, consternado,
observava o astro afundando lentamente. “E
se ele não voltar, babushka?”.
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O vento anuncia o fim da
contemplação. Traz consigo os setenta graus
negativos que se estenderão ao longo dos
meses seguintes, podendo piorar. Na minha
frente, a única luz acesa na estação parece
perder força diante da escuridão, como se a
lâmpada, de súbito, houvesse virado uma
chama fraca de lampião. O frio inunda meus
pulmões enquanto me apresso em direção
aos alojamentos. As instalações, antes
mínimas, espremidas entre a vastidão de um
continente vazio, agora se avolumam
conforme o mundo perde seus limites,
conforme a caixa termina de se fechar.
2.
Três gotas de sangue se precipitam no
ar, colorindo a porcelana amarelada da pia. A
agulha começara há pouco a arranhar o vinil.
Esse é meu momento preferido de todas as
músicas. Esse ruído mínimo que passeia pelas
ondulações do disco. Barulho de tensão, de
preparo. E ele persiste. Subcutâneo. A música
dentro de toda música, o som que sobra
quanto se pensa só haver silêncio. O fio
vermelho escorre, dissolvendo-se em água no
fundo da pia. Primeira praga: sangramento
nasal. O coral toma a estação. As paredes
reverberam diante das vozes. Vsenoshchnoe
bdenie, uma vigília durante toda a noite. Meu
trabalho.
Livre de toda a poesia que o polo pode
inspirar em sua majestade, resta apenas uma
realidade feita de placas de metal
desconjuntadas, fios e tubulações. O ar é
velho. Ainda paira o cheio da carne humana
outrora aqui enclausurada. Os gritos
abafados pelo frio, a loucura do isolamento.
Abro uma lata cheia de uma pasta
homogênea. Cheira a feijões, o sabor é
plástico. Vostok nunca antes esteve tão vazia.
Foi projetada para vinte cinco homens, indo e
vindo como pedaços de músculo no guisado
que babushka sempre fazia aos domingos.
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Pequenos insetos cavando pelo gelo nos dias
quentes, buscando os santos graais da ciência.
Antártida é o último dos passados. O último
mistério a ser estampado no frágil papel dos
jornais. O mundo já fincou suas pequenas
bandeirolas na Lua, mas só ponderam o que
subjaz ao continente branco. Se você deitar
perto o suficiente do chão, dá pra sentir a
respiração de algo lá no fundo da terra. Algo
ancestral. Adormecido em um sono inquieto.
Pronto para despertar e limpar, de seu
ombro, essa pequena poeira chamada
humanidade.
Vostok nunca esteve tão vazia. O
sangue cai novamente, dessa vez criando
uma pequena poça no chão. Escuro, viscoso.
Nos vídeos de orientação ele era rubro
resplandecente. O pano espalha-o, mancha
sobre outras manchas, uma união profana
entre Pollock e um altar pagão. Além do coro
de Rachmaninoff, nada mais se move. Vinte e
cinco corpos deveriam estar aqui, não um.
Nunca um apenas. Para além das funções de
uma tripulação, há um motivo superior que
determina esse cálculo cabalístico: é o
número mínimo para sentir-se humano. O
número para preencher o espaço vazio, para
impedir as sombras e o ranger das portas,
impedir que a falha da luz elétrica e a estática
do rádio tomem à forma de nossos pesadelos.
Os corpos em movimento hipnotizam a
mente, nos afastam do abismo que existe
dentro de nós mesmos e para o qual temos de
lançar nosso olhar. Primeiro as famílias
grandes, depois o movimento da cidade, por
último a televisão. Precisamos dos demais.
Sem o outro, como saberemos se ainda
continuamos nós mesmos? Pode-se pensar
que a lógica seria capaz de nos proteger das
ilusões dos sentidos, mas sem o outro para
confirmar sua sanidade, o pesadelo adquire
uma ameaçadora aparência de verdade.
Vago por entre mesas de refeitório
vazias. Sou o único instante presente nesse
microuniverso. A estação, assentada há
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décadas nas costas desse gigante gelado,
escorre do tempo. Estampas desbotadas na
parede refazem a memória dos refeitórios da
velha escola, em que comíamos embalados
nas fanfarras soviéticas. Uso meu uniforme
todo azul, o lenço vermelho no pescoço, os
sapatos polidos. A professora grita nossos
nomes. As indústrias, ao longe, soltam uma
fumaça cinza, em que se emoldam dragões
para comer o céu, comer o Sol. O soldado
conversa com a vendedora de rosas. Ao
longe, o barqueiro solitário segue a
preguiçosa correnteza do rio.
Passos na estação. Vulto, um menino
seminu atravessa o corredor. A agulha da
vitrola levanta, interrompendo o coro. Meu
corpo, como se rapidamente afundado no
mar, sente a pressão esmagadora vencê-lo.
Um canto. Ouço uma inédita versão de Ej,
Uhnem em que o vigor das vozes adultas dá
lugar a um tom agudo, melancólico, distante.
A fumaça das chaminés sai, agora, da minha
própria boca. Seus dragões comem minha
cabeça. Sinto o sabor do sangue na ponta dos
lábios. O menino canta “Ey, ukhnem! Ey,
ukhnem! Yeshcho razik, yeshcho da raz...”
3.
Todos, ao longo da vida, nos
esbarramos em algum momento com a
inevitável sensação de fragilidade do tempo.
Para mim, foi durante um sonho. Estou
sentado nos solenes bancos de madeira
escura da velha igreja. O aroma da vela
derretida torna tudo mais litúrgico. Nas
bancadas, as velhas de vozes tremulantes
entoam os hinos centenários. Meus olhos
pesam. O mundo vai se estreitando,
escurecendo, um calor quase maternal me
cerca. Abandono a terra, viajando por entre
estradas longuíssimas de pedra, curvando-se
em si mesmas, como se projetadas por
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Möbius. No final, o mar. O vasto oceano onde
dorme o Sol. Caminho. A princípio não
percebo, mas há uma porta maior que tudo
que já vi. Nela entra o Sol, ao anoitecer,
deixando escapar as sombras até então
contidas. Passeio sobre os umbrais da porta
horizontal. O próprio espaço se curva, tal é a
magnitude do portal. Algo mais mora lá.
Algo que, me parece, sempre povoou meus
sonhos, ainda que, como agora faço, apenas
me observasse pelas frestas. Coberto pela
noite que anseia escapar, olhos me espreitam.
E neles um reflexo perturbador: a minha
própria fragilidade. Desperto. Mesmo com o
ritmo arrastado da igreja, o coro ainda não
terminou o verso em que adormeci. Segundos
para os demais. Eras para mim. Envelheci
naquele dia mais que em toda minha
infância.
Com o passar dos anos, fui me dando
conta de que o tempo era apenas outro
acordo. Não importava de fato que o Sol
levantasse para que fosse dia, nem que se
pusesse para que a noite se iniciasse. Se todos
decidissem que era dia, não importa que
escuridão tomasse o mundo, todos sairiam de
suas casas para as fábricas, para as escolas,
para as praças. Na ausência de acordos que
importem aqui, o tempo simplesmente
abandonou esse lugar.
Um relógio digital marca 0 hora
quando faço a checagem da sala de rádio.
Marca 0 hora desde que o liguei. É mais
quente aqui do que no resto do alojamento. O
calor, contudo, está carregado de uma névoa
tóxica, misto de suor humano e óleo.
Conforme as instruções dos militares, sento
diante do painel à espera de um sinal que
desconheço. Dezenas de luzes piscam,
enquanto a rádio, sintonizada na UVB-76 /
4625 kHz, emite um monótono, repetitivo e
enlouquecedor sinal que se repete em
intervalos curtíssimos.
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Uma tarefa que seria banal em outras
ocasiões, aqui assume outras proporções.
Cada segundo em pé é uma luta constante
contra a própria sanidade. Quanto tempo é
possível ouvir a estática do rádio até que a
interferência ganhe vultos de verdade? O
alarme entra na cabeça como uma furadeira,
corta a cada segundo, qualquer pensamento
encadeado. A estação pendula como uma
canoa entregue às correntes do Volga quando
tento levantar. As articulações parecem
preenchidas por limalhas de ferro. Caio
batendo os joelhos com força no chão,
soltando um grito abafado pela estática
ensurdecedora. A criança no corredor ri e
corre para o quarto.
4.
Passo as noites observando aquele teto
estranho, vazio. As estampas de flores já
desbotadas instilam uma nostalgia sufocante
em meu peito. Não acredito que eu tenha
conseguido dormir mais de duas horas
seguidas desde que cheguei a essa estação. O
resultado da vigília é uma sensação de
completo esvaimento da realidade. Levanto.
Caminho até a cozinha, sentindo o cheiro do
café quente, recém-feito. Bebo um gole forte
enquanto vejo a parada militar na televisão. E
acordo. Sem café. Sem televisão. Às vezes
preciso fazer a mesma ação três, quatro vezes
até que a conclua de fato – ou que finalmente
me convença disso. Outras horas, um
pequeno bloco de memória se desprende de
minha cabeça, precipitando-se contra o
abismo. Em um momento estou diante da
estação ouvindo os intermináveis sinais.
Pisco os olhos. Estou caído no meio da sala,
um copo está estilhaçado pelo chão. Mais um
flash. Há cortes nos meus dedos. Estou no
banheiro e há um rastro de sangue que se
perde pelo corredor. Tento gritar, mas,
muitas das vezes, apenas desperto de novo.
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Uma nevasca faz com que a estação
trema e a única luz acesa oscile, tornando o
quarto um clube noturno abandonado. Estou
deitado, completamente imóvel. Olhos
abertos. As pupilas dilatam e contraem. Sinto,
sobre meu corpo, um peso esmagador. Não
posso me mover. Na rádio, a interferência
tomou quase completamente a transmissão.
Sou capaz de distinguir minha babushka
entre um turbilhão de vozes. “Misha?”. O
coração acelera. Fecho os olhos me forçando a
acordar. As vozes vão diminuindo até
voltarem a ser apenas o monótono sinal.
Batidas na janela. O sobressalto tira
meu corpo da letargia. Sinto dor na mão
enfaixada e o sangue que escorre fino pela
minha narina tem um cheiro de podridão.
Mais toques no vidro embaçado. Um vulto
quase imperceptível move-se do lado de fora.
O frio rasgou qualquer conforto que
normalmente pudesse ter ali dentro. Agora,
mesmo com os casacos, as meias, meu
maxilar treme até os dentes ameaçarem
trincar. Toco os dedos no vidro, tentando
apalpar aquela imagem surreal que teima em
se mover num ambiente completamente
alheio à vida. Se me concentro o suficiente, há
uma voz perdida entre o ruído do vento. Um
grito agonizante, um lamento final. O vulto
morre aos poucos. Suplica sua entrada em
batidas cada vez mais lentas. Uma fresta
nessa janela seria o suficiente para me
enterrar em um eterno túmulo de neve.
Assisto a criatura impossível do lado de fora
morrer enquanto sinto que algo dentro de
mim deveria responder diferente àquela cena.
Algo dentro de mim já está morto.
Em seus últimos momentos de vida, o
que deveria tornar-se silêncio multiplica-se.
As batidas se proliferam por todos os vidros.
Opostas ao vigor minguante do primeiro
vulto, estas são cada vez mais intensas,
violentas. A visão falha, a respiração fraqueja,
temo apagar novamente. Acerto meu rosto
repetidas vezes, gritando dentro de mim a
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necessidade de ficar desperto. O pior, então,
acontece. Uma linha quase imperceptível se
forma no vidro, não tardando em se alastrar
em uma longa rachadura. O vento penetra
com força no dormitório, como água em um
submarino a vinte mil léguas de
profundidade. Quando o vidro, por fim, cede,
o assombro: uma nuvem desesperada de
asas, bicos e penas preenche em segundos
toda a estação. Sem norte, chocam-se contra
portas, cortinas, máquinas e, principalmente,
contra o meu corpo. Do lado de fora, uma
imensa explosão anuncia a destruição dos
geradores, uma volta à era glacial. Um bico
penetra quase inteiro no meu torso. A ave
parece devorar-me as entranhas. Apago.
5.
“Pust' begut neuklyuzhe, Peshekhody
po luzham…”. Palmas. Violão. Paira uma
atmosfera de alegria que deveria contagiar,
mas como num filme mudo e preto e branco,
a cena me vem aos olhos como uma sátira
amarga da própria vida. No meio, o
polkóvnik
e
sua
impecável
farda
sobrecarregada arqueia a boca em uma
expressão mal-treinada de alegria. À sua
volta, os demais oficiais bebem e dançam,
derrubando cadeiras, quebrando copos, se
tocando. Eu, a apenas dois metros de todos,
me sinto uma plateia distante. “Está
esperando a Vodka evaporar, Rybak?”.
Nascidos em Moscou, em sua maioria, não
tardaram três dias em impor uma alcunha ao
estrangeiro do grupo. Nascido nas curvas
distantes do majestoso Volga, serei
eternamente Rybak nas instalações do
governo. Se pudesse haver escolhido, rybak
seria minha profissão. Quando pequeno,
sempre via os rybakov amarrando seus
pequenos botes, vindos de uma longa
jornada, cheios de histórias para contar.
Vinham desde St. Petesburgo, parando de
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aldeia em aldeia, cidade em cidade. Para
aqueles que ainda não haviam se acostumado
ao dilúvio tecnológico que a União Soviética
trouxe, os rybakov eram mensageiros. As
babushkas vinham recebê-los trazendo bolos
e frutas enquanto eles distribuíam boas e más
novas. “Oleg está muido doente...”.
“Irinushka vai se casar”. “Dunya conseguiu
emprego em Kazan”. Eu, sentado nas pedras
do porto improvisado, ficava imaginando
minhas próprias viagens pelas margens do
rio: palácios de antigos monarcas, meninas
encantadoras lavando roupas, a busca de um
autêntico bagiennik. Mas meu pai queria que
eu seguisse seus passos. Acabei mais um
militar em um mundo com potencial bélico
para extinguir a humanidade com um botão.
Um muro se ergueu no mundo. Divido
entre dois lados de uma mesma moeda já
gasta. Nações inteiras eram devoradas por
dois grandes e famintos monstros que, como
o Sol e a Lua, perseguiam um ao outro sem
nunca alcançarem-se. E todos temem o
eclipse. O momento em que ambos se
tocarem e o céu escurecer. Falam sobre o
apocalipse, tão prepotentes de que o fim do
homem significaria o fim do mundo. Não há
bomba forte o suficiente para abalar aquilo de
que a terra realmente é feita. Somos apenas
uma mancha. Pequenos insetos inquietos,
zumbindo na frente de um bolo.
“Soldado Mikhail, nós estamos
precisando de voluntários para um posto de
vigilância e o seu perfil se encaixa com nosso
requisito”. O polkóvnik, desistindo de fingir
alegria, volta ao eterno trabalho. Menciona a
necessidade de um técnico para fazer a
manutenção de uma estação de pesquisa na
Antártica.
“Os
recursos
da
estação
conseguem manter um soldado lá pelo
inverno, mas não mais que um. Não
conseguimos, pelo clima, mandar mais
recursos para o local e precisamos de alguém
acostumado à solidão para manter as
atividades cruciais de pesquisa”. Após dois
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anos da Sibéria, eu acredito que as pessoas
não passam de um incômodo na vista.
Demasiado caóticas, barulhentas. Eu me
engano. Mas só descubro isso duas semanas
mais tarde. Ali, ainda tenho a ilusão de que
nasci para aquela missão. Nasci para ser o
último homem de uma terra sem cultura, sem
pátria, sem língua, sem povo, sem vida. Nasci
para testemunhar o que o mundo em breve
pode se tornar: um deserto absoluto. Mas em
vez de neve, verei precipitar as cinzas da
civilização.
6.
Tenho seis anos de idade. Visito meus
primos. Petya e eu brincamos na ponte.
Acertamos pequenas pedras nos barqueiros
que passam e nos escondemos depois. Gritam
ofensas e nos ameaçam, mas seguem seu
rumo. Somos apenas crianças. Mas não para o
velho Vaselov. Atingido dias antes, ele nos
espreita de longe. Espera o ápice de nossa
distração. Então cai em cima de nós como o
trôpego gigante dos contos da babushka.
Com um pau, acerta nossas pernas e braços,
fazendo-nos chorar. Petya, mais velho,
consegue desvencilhar-se das mãos imensas.
Eu fico para trás. Me arrastando em busca de
uma saída enquanto a vara acerta
impiedosamente meu corpo. Por fim, me jogo
da ponte. A queda, ainda que não muito alta,
é suficiente para me atordoar. A água me
inunda por dentro. Junto a ela o frio. No
começo, sinto uma vontade enlouquecedora
de lutar, escapar daquele tormento. Depois
uma placidez vai tomando conta da mente,
que pouco a pouco esquece o corpo. Sonho
com as aventuras do pequeno Misha pelo
Volga. Sonho com um avião cruzando o céu.
Sonho com o grande oceano e com a sombra
nele adormecida. Vou me entregando aos
devaneios, já não me importo com Vaselov,
com Petya ou com a babushka. Vou
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dormindo um sonho eterno. Até que me
conseguem me trazer de volta. Arrancado das
portas da morte, a volta à vida nada tem de
confortante. Descobri naquele dia que a
morte não dói, o que dói é o corpo enquanto
ainda se apega a vida. Quando desistimos,
Marena, maternal, segura nossa mão e nos
guia para o outro lado. Mas, se resolvemos
dar a volta e correr na direção da vida, sua
fúria se torna pura dor.
Retomo consciência na completa
escuridão. A respiração está acelerada. A pele
arde de frio. O corpo mal responde, mas
estou coberto. Caso contrário não despertaria
novamente. Sinto meu corpo envolvido por
algo pegajoso que ainda se move lentamente.
Aproximo as mãos da boca, na busca pelo
resto de vida que só meu âmago parece
manter. Parte da mão direita ficou exposta ao
vento. Sinto as falanges petrificadas, os
nervos mortos. Perto do meu rosto uma asa
se estende em um gesto autômato de
sobrevivência. Estou cobertos por centenas de
aves marítimas semimortas. Muitas estão
com asas e bicos quebrados, outras
completamente congeladas. Não fosse o frio,
talvez já estivessem em plena putrefação.
Sinto suas patas e penas agonizando pelo
meu corpo, mas não posso livrar-me. O
choque térmico seria suficiente para abater o
que me resta de força. Antes, preciso comer.
Após o desmaio, a letargia que me dominava
partiu, deixando em seu lugar a plena
consciência de meu estado débil. Tento
rastejar entre o mar de cadáveres, mas o frio e
a fome me seguram. O estômago treme,
arranhando meus pensamentos. Conheço
bem a única saída para a situação, mas me
engano na busca de uma inexistente
alternativa. Não tarda para que a fome vença
o duelo.
Submerjo minha mão pelas aves
agonizantes até alcançar a camada mais
funda de corpos. Ainda há calor ali. Tateio
por um corpo que ainda responda aos
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estímulos, garantindo a carne fresca. Ao
apertar o que provavelmente era uma asa
quebrada, um gemido grotesco escapa das
penas. Arrasto a criatura para perto de mim,
apalpando com o que me resta da outra mão
em busca de seu pescoço. Quando encontro,
torço. O barulho tão característico me conduz
de volta aos dias na vila, com Petya. Quando
a família toda se reunia, babushka buscava
pelo pato mais gordo e torcia seu pescoço
provocando o mesmo frio na espinha que
agora eu sinto. Depeno seu torso com
dificuldade, sentindo em minha própria pele
cada pluma arrancada. Depois, o pior. O
coquetel macabro, como chamavam no meu
batalhão. A instrução militar me obrigou a
provar em três ocasiões o sangue recém
tirado de um pato. Drenado direto do
pescoço. O soldado que vomitasse ficava sem
jantar. Das duas primeiras vezes sofri a
penalização. Na terceira, assim que a
primeira gota tocou meus lábios, corri. Preso
por semanas. Mordo a cabeça do animal,
torcendo seu corpo para romper o pescoço. O
frio me faz ter pressa. Quando a pele não
mais aguenta estirar-se, uma torrente de
líquido morno e grosso encharca meus lábios,
entrando pelas narinas e garganta. O vômito
vai e volta, impelido pelo sangue que desce.
Embalado por aquele ritual profano, mordo a
carne do animal, arrebentando pele,
músculos e nervos, rompendo ossos. Sou um
bicho primitivo novamente.
7.
“No princípio criou Deus o céu e a
terra. E a terra era sem forma e vazia; e havia
trevas sobre a face do abismo”. Parece que
ninguém nunca deu verdadeira atenção para
a profundidade dos dois primeiros versículos
de um dos livros mais impactantes da
civilização ocidental. No princípio, Deus
criou o céu e a terra. Apenas isso. Céu e terra.
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Mas ao fazê-lo, notou que já havia algo lá: um
abismo. E algo habitava esse abismo, algo
que, sem a devida compreensão, chamou Javé
de trevas.
Faço, no instintivo gesto de afastar o
que não conheço, o mesmo que Javé: luz. A
chama queima com tanta dificuldade que mal
consegue iluminar a mesa em que se encontra
o lampião. Tudo além de mim é vago.
Tremula, como a luz, animando as sombras
em uma danse macabre de vultos. Na porta
entreaberta da sala de rádio, quase totalmente
submerso na penumbra, o menino me
espreita. Uma lufada de ar frio penetra na
estação, me obrigando a me encolher em um
canto. Ele, altivo, continua a encarar-me.
“Você não queria isso, Misha?”. A voz
pertence a minha falecida babushka, mas a
boca que se move é a do fantoche nas
sombras. Fecho os olhos, tentando afastar o
frio de minha razão, mas é atrás das
pálpebras que ele se manifesta com
plenitude. Longe do fogo e da estação, vejo o
mar e o portal titânico dos meus sonhos. Vejo
as sombras que assustaram Javé deslizando
pelo abismo. A última, e talvez mais
importante, descrição do paraíso feita por
João salienta “E ali não haverá mais noite”.
Ouço o coração do mundo antigo pulsar. Sua
magnitude faz toda a estação vibrar. A
sensação
do
poder
avassalador,
incompreensível e inominável me arrebata.
Subitamente, entendo.
Abandono a luz. O universo inteiro
preenche, em mim, um vazio que nunca foi
remediado. Meu desejo nunca foi ser um
rybak. Meu desejo era apenas ser um
barqueiro. Navegar até o portão de onde a
noite surge. Nunca pude ser um bom
soldado, nem um bom aluno, nem um bom
filho porque não sou nada disso. Sou aquiloque-não-pertence. “Esse é você, Misha”. Eu
tenho onze anos. Estou na praça. Meninas de
vestido pendulam nos balanços. Há um
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tocador de acordeão. As babushkas, reunidas,
conversam e gesticulam rindo do mundo que
começavam a deixar para trás. Sente-se uma
forte rajada de vento. Um sopro tão intenso
que carrega consigo toda a naturalidade da
cena. O silêncio perdura até o cair da
primeira pedra no chão. Granizo. Primeiro
uma. Depois duas. Depois milhões. A praça,
em instantes, abandonou tudo o que
aprendera em milhares de anos de
civilização. Naquele momento, não se
diferenciam de um formigueiro sendo
cruelmente cutucado por Petya. Todos
correm, caem, gritam. Janelas quebradas,
carros amassados, o acordeão em pedaços.
Eu, no meio da praça, sorrio como nunca
antes o fiz. Por primeira vez eu vejo o mundo
aceitar o que realmente é. Por primeira vez,
eu vejo o mundo atrás de sua frágil máscara.
“Agora que você entende, Misha,
vamos para casa”. O menino caminha na
neve. Por um momento, algo dentro de mim
grita, mas estou demasiado longe para ouvir.
Ao abrir o portão principal, a noite penetra
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na estação, penetra em mim. Uma ave, talvez
a última sobrevivente, me observa com seus
olhos confusos. Abro caminho entre o vento e
a neve. Sinto minha carne ser levada aos
poucos, até sobrar só o espírito. Em breve,
não serei diferente do menino. Vostok vai
ficando para trás conforme me conduzo ao
fim de minha longa vigília. “Aqui estamos”.
Por baixo do gelo, vejo cintilar o portão que
outrora habitou oceanos longínquos. O
abismo ocultou-se no último mistério da
humanidade. E ninguém soube o que
procurar. Ou talvez soubessem e por isso me
mandaram. Por que sabiam que só eu
conseguiria ouvir seu chamado. No vazio,
algo ainda mais escuro serpenteia em minha
direção. Tentáculos me carregam para a
completude. Por um breve momento, o eu
que dentro mim grita se volta para ver o
amanhecer após a longa noite. E afundo.
As últimas notas de Vsenoshchnoe
bdenie ainda soavam no ar.
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Caixas de Sobra

VI
vou contar mais um segredo, não vou
mais voltar para aqueles olhos cansados, se o
velho Cássio diz que é hora de retornar para
o brilho no fundo da boca, o hálito que sai
dela confirma a repugnância que ela me tem
causado, eu devia tê-la chamado de Pandora
e não Marlene, se eu tivesse feito isso desde o
início da história, eu poderia ter
compreendido porque estas caixas são tão
malditas, ainda sinto a língua de Pandora
atacar os meus ouvidos mas suas palavras
não me seduzem, o tanque cheio chama, a
estrada à frente pesa, piso com força, o
velocímetro marca mais números que o meu
Cássio, o carro resmunga mas acelera, neste
momento rapidez é palavra de ordem, quem
ainda manda aqui sou eu, isso eu grito o mais
alto que consigo, grito pra mim mesmo, em
voz alta, em velocidade alta, em tom de
escárnio, agarrado ao volante, nosso filho ou
as caixas, foi o que ela disse, como se a
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escolha resolvesse todas as nossas diferenças,
custei a perceber que nada havia que nos
aproximasse, não tinha nada que nos fizesse
felizes para sempre, meu erro não foi dar
ouvidos à Pandora, meu erro foi acreditar
que somente a morte puderia nos separar,
piso com mais força e o carro resmunga como
se a culpa fosse minha e não dela, o ponteiro
atinge uma velocidade inédita, meu erro foi
sempre voltar para aqueles olhos depois de
um dia inteiro entre caixas e pedidos e
reclamações, o combustível que me conduzia
somente até o próximo posto me impediu de
acelerar por dez anos e se agora eu decido
fazê-lo é porque essa combustão está
percorrendo o corpo todo, então eu corto um
carro, corto outro, ziguezagueio na estrada
numa guerra que me força a pisar mais forte,
que Marlene vá pro inferno, que Pandora vá
pro inferno, corto mais um carro, vencer o
inimigo sem lutar é uma arte, Tsu fala pra
mim, mas quando aquela que eu amava
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torna-se meu adversário, a luta passa a ser
inevitável, eu falo pra ele, seguro firme o
volante tentando estabilizar o carro, acho que
nunca fui tão veloz quanto hoje, nem tão
estúpido também, o carro resmunga, o freio
falha e eu perco completamente a minha
direção.
VII
O carro abandonou a velocidade do
motor para entrar em colisão com o acaso.
Todos os dias de sua vida se uniram em um
mesmo ponto. Futuro e passado convergiram
para a duração infinita daquele momento. O
ponteiro
do
velocímetro
marcou
instantaneamente o número zero. Por todo o
corpo reverberou a onda de choque. Passos
sentiu os ossos chacoalharem como se fossem
de vidro. O para-brisas trincou, quebrando as
luzes da estrada em mil pedaços. Seus
ouvidos ensurdeceram num buraco negro.
Outro segundo. O breve silêncio foi rompido
pela queda do retrovisor. Ele ficou soterrado
sob um monte de caixas.
Tentou gemer, mas o cinto de
segurança esvaziara os pulmões. Os olhos
estavam cobertos de fios de sangue. Tocou a
ferida na testa e percebeu o pulso nu. A
presilha do relógio havia se partido. Não
tinha noção de que horas eram.
Os dedos trêmulos pressionaram a
trava de segurança. A porta precisou de um
empurrão para abrir. Desabou, caindo de
joelhos no asfalto. Uma das caixas rolou para
fora como se o perseguisse.
Passos levantou-se. Um chiado
insistia por baixo do capô e o vento soprava
vapor do sistema de resfriamento no rosto.
Havia água vazando sem parar. Ele pôs as
mãos na cabeça. A massa metálica da
dianteira envolvia uma velha árvore à beira
do acostamento. Seu tronco parecia um
senhor de idade encarando-o com os olhos
acusadores. O homem evitou-os e avaliou o
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estrago do veículo. Um dos faróis ainda
funcionavam. Ajustou-o no lugar.
Ao longe, na direção para onde ia,
notou luzes vermelhas piscarem na via
oposta. Os automóveis abriam espaço para a
ambulância passar. A garganta contraiu-se de
vergonha. Os dentes rangeram e ele socou a
lataria.
Voltou para o carro e tentou dar a
partida uma, duas, três vezes. O sangue que
escorrera da testa já estava coagulado,
fazendo-o lacrimejar. Tinha chegado às
portas do inferno, pensou, e Pandora não
estava lá.
Tateou os bolsos do casaco. Não tinha
cigarros. Tinha apenas um livro. O manual de
Tzu poderia ter respostas para a guerra, mas
não sabia nada sobre batidas carros, ou sobre
homens comuns. Acendeu a luzinha e
folheou as páginas. Lá pela página quarenta,
no trecho em que Tzu ensina que na arte da
guerra se deve potencializar os anseios do
inimigo e usá-los contra os mesmos, Passos
encontrou rabiscos irregulares de giz de cera.
Um monte de círculos que não significavam
nada, todos feitos por seu filho quando era
pequeno. Ele tinha um filho. As lágrimas
nasceram de algum rio escondido dentro de
si e pingaram nas folhas. Secou os olhos.
Estava escuro e era hora de ir. Jogou as caixas
que atrapalhavam para o lado. Deu a partida
pela quarta vez. O motor roncou como um
moribundo, mas Passos persistiu. Pisou o
acelerador até a queima de combustível
estabilizar. Entendeu por que aquele carro era
tão antigo.
- Você é um velho desgraçado... disse, engatando a ré.
Os pneus rolaram o acostamento e
esmagaram a caixa que havia caído, antes de
continuar o caminho da estrada.
VIII
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- O que é que tem nesse monte de
caixa, aí, amigo?
O mecânico rodeia o carro,
deslizando os dedos pela lataria avariada.
Santos Passos responde no automático,
sequer ouve sua própria voz. Sente a ausência
do relógio no pulso, a sensação fantasmal da
pulseira de plástico, o alarme ecoante na
memória.
- Pra fazer a lataria e tudo mais, é
trabalho pra mais de uma semana, amigão...
Algo mudou na estrada. O mundo foi
substituído por um teatro caricato de si
mesmo. O mecânico anda de um lado a outro
tagarelando com uma boca de marionete,
balançando toscamente seus braços e pernas
de madeira. O céu, mais opaco que nunca,
fundo tocável por trás das árvores
intrigantemente uniformes de background
genérico. Lembra de De volta para o futuro.
Para viajar no tempo, era necessário acelerar
a uma grande velocidade. Quando todo o
público pensava que o acidente era iminente,
Martin cruzava as teias de realidade em
direção ao passado ou ao futuro.
- Agora se é só pra seguir caminho
vai precisar dar um jeito no carburador,
trocar uma das rodas da frente e verificar o
óleo, até amanhã a gente resolve.
Algo mudou na estrada. O carro já
está parado, mas Santos Passos continua
acelerado. Seu coração roda a 200 km/h. Está
na lanchonete do posto. Pela janela, o
mecânico-marionete se enfia pelas entranhas
do velho automóvel. O rádio canta Blowing in
the wind entre chiados, enquanto o café desce
quente por sua garganta. Uma mosca, único
ser de fato vivo ali, cruza impune entre um
caminhoneiro à beira da morte e seu flerte
para a garçonete a pouco na vida.
- O senhor vai querer ketchup?
mais
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Santos Passos pergunta sobre o hotel
próximo. “Lótus vermelha”. Três

quilômetros à frente. Ao partir caminhando
pela estrada, sente, mesmo sem olhar, que
mecânico, caminhoneiro e garçonete se
reúnem no pátio do posto para se despedir,
como num fim de peça. O vento trafega pela
via expressa e as caixas vão ficando pra trás.
Pelo menos até a próxima manhã.
- Alô?
Sem o Cássio, o tempo, pouco a
pouco, se desprende da mente, vai se
tornando hábito pitoresco. Está deitado em
uma cama redonda e vermelha, olhando para
o mundo através do espelho do teto e o
Santos Passos em tudo inverso que lá mora.
Na TV, cientistas aventam a possibilidade da
existência de aliens e há biscoito recheado no
frigobar. A voz no outro lado do anacrônico
fio é de quem acabou de acordar. Santos
Passos dá bom dia.
- Pai?
É difícil explicar o que ele mesmo não
entende. Precisar o momento exato de sua
decisão ou seus motivos. Criar um discurso
que não pareça tão ridiculamente teatral,
artificioso. A própria voz do garoto, filtrada
pelo fone de um milênio passado, soa a
novela dos anos 80. É difícil não parecer mais
um caso de abandono, uma fuga covarde ou
qualquer outro clichê. Mas algo mudou na
estrada. Pouco antes do acidente, o ponteiro
do velocímetro tremendo, o vendo sendo
rasgado pelo metal. Santos Passos gritou por
primeira vez na vida. Não um grito
instintivo, de medo. Mas um grito voluntário,
despropositado, a simples afirmação de por
primeira vez sentir o gosto da ausência de
destino, de dever, de rotina. Santos Passos
sentiu-se eclodir de uma caixa na qual havia
entrado há muito tempo atrás. E o mundo
fora dela era inteiramente novo e diferente.
- Avisa pra sua mãe que eu vou
demorar a voltar...
IX
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Faltam alguns quilômetros para
chegar ao hotel e sente a mudança não
apenas na estrada, não era a mudança do
clima, não eram as constantes obras para
melhoria das rodovias, algo nele se revolvia,
sentia que algo iria lhe escapar caso não
observasse com mais cuidado. Cuidado. O
que significa isso? Cuidado com os pedidos
que fazem a ele. Apenas consegue se
aproximar de um sentido ao considerar as
caixas que há anos, com cuidado, leva a
cantos variados.
Começa a tocar no rádio uma batida
conhecida. It’s no sacrifice at all… Subitamente
os rostos da mulher e do filho se refletem no
retrovisor. Era um sábado, na sua primeira
semana de férias na empresa, após três anos
de intenso trabalho, o garoto tinha uns quatro
para cinco anos, estavam há quatro anos
juntos, um relacionamento que prometia
muitas alegrias. Naquele dia, levavam o
menino ao zoológico. …two hearts living… Foi
difícil acordar tão cedo, ajeitar o carro,
preparar alguns sanduíches, separar uma
quantia de dinheiro. Era um sacrifício
necessário.
Aonde o levaria reviver tais
acontecimentos passados? Nem sequer sabe
que horas está durando a saída do posto até o
hotel. Apenas sabe que isso tudo demora.
Esse vácuo temporal, porém, é menor do que
o abismo entre ele e o filho. Não esperava que
fosse o filho a atender a ligação. Não estaria a
caminho da escola? Estava matriculado em
alguma? Suas narinas se movimentam
aceleradas em busca de ar, seu ritmo cardíaco
descompassado, olha para a estrada sem
prestar atenção, suas mãos permanecem
firmes no volante.
Apenas poucos metros para o hotel.
Aloca o carro no estacionamento externo. Seu
corpo, habituado ao contato com as caixas,
tendo sofrido constantes acidentes, se
vergava
sob um
sobrenatural
peso.
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Encaminha-se à recepção. Um senhor de
aparentes sessenta anos, barba falhada, terno
gasto, o recebe.
– Bom dia! Em que posso ajudar?
– Tem algum quarto vago?
– Só um instante, que vou verificar…
O senhor, por favor, aguarde na sala de
espera, irão levá-lo até o quarto. O senhor
tem malas ou qualquer objeto?… Ei… estou
reconhecendo você…
O senhor tira os óculos do rosto,
limpa as lentes com um paninho guardado no
bolso da calça, repõe os óculos, ajeitando de
maneira a não tocar as lentes nas pupilas.
– Sim… estou com certeza me
lembrando de você… Não se chama…?
– Não devo ser quem o senhor está
achando.
– Então é você mesmo… Você não
trabalhava no setor administrativo da
empresa do dr. Alvez Moreira?
– Olhe… Estou precisando…
– Mas como! E agora o que tem feito?
Não está me reconhecendo, não é? Eu
trabalhava como secretário do dr. Alvez…
Não se lembra mesmo de mim? Olhe aqui
esta foto… sempre a levo comigo… aqui está
toda a equipe da época… sempre a levo
comigo, sabe? Isso me dá um sentido para
não desistir dos meus objetivos… Era uma
frase que o dr. Alvez sempre usava no início
das reuniões, não se lembra?
– Sem querer ser grosseiro…
Passos aperta a mão do senhor e se
encaminha à sala de espera. Talvez fosse ele
na foto, talvez alguém. Talvez nem ele fosse,
talvez um ninguém, espaço que poderia ser
ocupado por qualquer um. Só deseja retirar a
roupa, entrar numa ducha quente, deixar
escorrer a água sobre os ouvidos. Cuidar de
si.
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X
- Estou delirando?
Eu digo em voz alta no chuveiro.
Tudo o que eu queria, desde o acidente,
desde os quilômetros perturbadores até a
recepção desse hotel, era um banho quente de
qualidade. Mas, por algum motivo, eu
continuo sentido a pulseira do velho Cássio
no braço, como um fantasma. Dizem que
nosso cérebro se vicia nas coisas; ouvi dizer
que pessoas que perderam membros do
corpo ainda podem senti-lo muito tempo
depois. Não importa. Eu sinto a água, sinto o
calor. Agora, relaxado, percebo uma dor no
ombro que antes não se manifestara. Fruto do
acidente. Até a dor eu sinto com mais clareza.
Vejo as cores melhor. Sinto prazer em
respirar fundo. Antes, era como se todas
essas coisas fossem condicionadas às caixas:
ar dentro de caixas, dor sob o peso de caixas,
cores em tom marrom. As caixas não estão
mais aqui. Pela primeira vez, em muito
tempo, eu percebo o mundo.
Depois de uma hora do banho,
desligo e me seco. Todas as toalhas eram
assim perfumadas? A comida, hoje, um
simples pacote de tortilhas sabor queijo, me
espera ali fora. Já imagino a intensidade do
sabor. Toco o pulso, mas lembro-me de que o
relógio não está lá. Sento, ligo a televisão, dou
risadas com A Feiticeira.
- Esse programa ainda passa na TV? –
digo em voz alta, pela segunda vez hoje.
Não me lembro de ter dado risadas
tão sinceras alguma vez. Quando o programa
termina, tão bobo, sinto vontade de assistir
Chaves. Mudo os canais, passo por um canal
esportivo, alguma notícia sobre atentado
terrorista, um reprise de novela, mas não
acho o Chaves. Pergunto-me que horas são,
olho para o pulso, meu coração gela. Terceira
vez hoje.

43

Abr-Maio/16

Fecho os olhos e tento dormir. Sonho
com a estrada, milhões e milhões de
quilômetros, casas que passam como trovões.
Então percebo que é como se eu a devorasse;
o mundo mistura-se com meu corpo, e eu
aprecio. Porém eu vejo, às minhas costas,
longe como o diâmetro da Terra, uma
silhueta. É meu filho. Ele chega em casa, dá
um beijo na mãe e senta para jantar. Por mais
que eu avance, ele está lá. Por mais que meus
olhos estejam voltados para frente, eu vejo
através de minha nuca, de montanhas, de
cidades. Passos, você está brincando com algo
sagrado.
Acordo com o telefone do hotel
tocando.
- Boa noite, senhor Passos. – diz o
recepcionista.
- Olha, eu já disse que você me
confundiu com outra pessoa, nós nunca
trabalhamos juntos...
- O pálio azul estacionado do outro
lado da rua é seu?
Demoro um segundo para responder.
Olho o pulso, e pela quarta vez percebo que
não tem relógio.
- É sim, por quê?
- É melhor o senhor vir ver.
Autoria
Episódio VI – Luciano Cabral
Episódio VII – Jonatas Tosta
Episódio VIII – Pedro Sasse
Episódio IX – Gabriel Sant’Ana
Episódio X – Lucas Carvalho
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Altergrafia apresenta:
O rei de número quatro
Marcelo Alves

Montanhas transpirando os segredos
celestes: a chave para o entendimento das
notas. As notas que flutuariam em cada
cocuruto; somente o místico poderia saboreálas. Quantos anos tinha, ninguém sabia e era
a soma dos ossos dos mortos desde
setecentos anos antes de cristo. De quantos
livros arrancou as páginas ociosas, os três reis
afirmam, esmagadores: é o número, de
quinze casas decimais, inaprendidas pelos
mouros, que ninguém ousou violar. Os
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alfarrabistas distribuíam as sete leis da
Transpiração, folhetos cujos traços
dinamitavam qualquer teoria semiológica
sobre a ausência indexada dos signos.
Diziam que o místico estava
propagando antes uma canção desprovida de
conceitos do que uma fé. E jesus lhe teria
perguntado quais eram as portas diagonais
que dariam precisamente nas veias da velha
História. Mas as montanhas trincavam
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internamente, ressoavam gritos, os mais
diversos, os de desespero, os de paixão, os de
pele arregaçada, os de morte-de-mãe. Alguns
servos deste sítio nômade reuniram-se para
catalogar segundo o sistema ideogramático as
facas hexagonais dos espectros sublimados
da ressonância. Passaram os estudiosos
desleixados pela descrição tecnicista que,
latente outrora no místico, duplicava-se à
medida que ele (si, homem de acordo com o
pontilhado das mãos) observava-se nos
espelhos.
Os espelhos, guardados na alcova do
segundo corredor à esquerda da entrada do
terceiro reino após o vale - que derivava em
cinco ramificações tão retilíneas que os servos
consideraram imperfeitas e, pois, sem
catalogação -, etiquetados estavam. Cada
etiqueta continha o nome de batismo de seu
artesão. Nesta era, os artesãos estão mortos.
Naquela era, os artesão previram, por meios
ocultistas, a morte tardia. Alimentavam-na
com pão e vozes.
Está tudo relatado no diário do
místico. Diário que não prescinde dos
recursos estilísticos inaugurados pelo rei de
número quatro. Este homem, infecundo, até
que governou bem, ou seja, como
forçosamente lhe coube:
1. O leite e o mel como alimento
oficial para os súditos. 2. E os seus derivados
também. 1.1. As sobras seriam
comercializadas. 1.1.1. As conchas arrecadas
aplicadas às investigações sobre métodos e
instrumentos eficientes para se chegar às
ramificações entre as ramificações do vale. 3.
O encanto, rastro impertinente na
alimentação, fosse reciclado. 1.1.1.1. A
nobreza encarregada da reciclagem. 3.3. A
reciclagem como dispositivo para redefinição
das castas.
Tempos depois da morte deste
grandioso rei, descobriu-se nas masmorras os
assovios de mundus, uma caixinha de joias
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esquecida por uma das concubinas do rei de
número quatro. A massa informe ali
respirando cresceu. O nome de batismo que
lhe deram: Icária. Nem sei porque. Talvez o
místico saiba. Mas não sei como encontrá-lo.
E não faria diferença.
Icária continuou o projeto do pai,
após tomar lições. Foi no dia do coroamento
que ela enraizou os dedos, visto que eles
eram cobiçados. Cumpriu mais que dobro
somado dos anos que o rei viveu, uma
simetria, o tronco e os dedos. Retirou-os
apenas para abrir os olhos, exausta, morrera
sem saber.
A mortes de Icária e do rei de número
quatro só aconteceram aqui. E não
aconteceram. O místico, diziam, sempre
repetia (não com as mesmas palavras) este
mantra milionar. Concluo que ele vive, está a
vagar em chips e phonés. Mas nenhum súdito
o reconheceria. O jasmin como símbolo real
ainda em relevo na sola do pé mezzoesquerdo inacessível. Porém, o místico
saberia a localização, espaçamento e quem
sabe a geografia como ofensa àqueles que
com afinco, os servos deste sítio nômade,
reuniram em odes.
Os servos garantem que as odes (e
suas variações espaciais) são similares, em
efeito, aos assovios de Icária. Uma delas
tenho aqui em minhas mãos, confesso que
contrabandeada, porque roubar com minhas
próprias mãos não sei fazê-lo, mas sim aquela
senhora do 28, duas paredes antes da minha,
que coleciona disfarces... não, não tem nada
na casa dela, exceto uma geladeira (depois, se
quiser, te passo o número dela!).
São duzentos e quarenta e cinco mil
versos instantâneos, mas que se recuperaram
aqui por intermédio do chamamento aos
discípulos do místico. Parece que o segredo
da Transpiração das montanhas fora
parcialmente inventado simultaneamente ao
surgimento da voz profana do rei de número
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quatro, registrada nos fragmentos - isso se
combinados - dos outros três rei, que viveram
até menos, ressalte-se!
Fragmentos reunidos pelo místico, a
análise é, todavia, recente, imprecisa, e os
discípulos - súditos evadidos, flagelados na
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viagem ao redor das têmporas - diferiram
gradativamente. Eis a ode de duzentos e
quarenta e cinco mil versos, cujo tema eu
acho que seja o sistema lunar:
"não sangra grão salve ledo"
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Elle – música, amor e amizade (Série Jack
Rock – Volume 1)
Aretha V. Guedes

Aos quatorze anos, Elle tinha uma
vida perfeita, com pais amorosos, lar feliz e
seu vizinho e melhor amigo, Chris, por perto.
Porém, em uma noite fria, seu amigo vai
embora em busca de seu grande sonho: se
tornar uma estrela do rock.
Quatro anos depois, quando uma
tragédia os reúne, Chris, agora guitarrista da
famosa banda Jack Rock, vai ao resgate de
sua amiga de infância, que está crescida e não
quer mais ser protegida.
Conseguirá a amizade de infância
resistir à vida adulta, ou a busca de Elle pela
independência a levará para outros
caminhos?
PRÓLOGO
Olho para o céu e noto que não há
estrelas esta noite. Está escuro e um vento frio
bate em meu rosto. Tenho uma sensação
ruim, então me encolho entre as flores do
quintal da minha casa. Não quero que minha
mãe me veja aqui. Deveria ter colocado um
casaco e não ter saído às pressas de pijama,
mas ouvi gritos na casa ao lado e sabia que
algo não estava bem.
Escuto um leve barulho e a porta que
partilhamos com os vizinhos se abre. Chris
aparece carregando seu violão e algo a mais
em suas costas e senta-se ao meu lado. Ele
ama a música e isto não seria um problema se
não fosse o querido papai dele: "O Delegado
Sargento Ditador". O velho tolo acredita que
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música é para perdedores, vagabundos,
tatuados e drogados. Ter um filho músico
seria a pior das traições.
– Ouvi os gritos, vim para cá assim
que li sua mensagem. – digo para ele.
Mesmo na penumbra vejo o quanto
está abatido. Seu cabelo loiro e liso cai
cobrindo seus olhos e desce até a altura dos
ombros. Eu o acaricio com a mão, colocando
uma mecha solta para trás, quando ele me
olha e começa a falar em um tom triste,
porém decidido.
– Não posso mais viver assim, Elle.
Sei o que quero da vida e não é seguir o
legado da família.
Há cinco gerações sua família tem se
dedicado à carreira policial, então seu destino
estava traçado antes mesmo do nascimento.
Para seu pai, isso era uma questão de honra.
Contudo, viver os próximos setenta anos se
achando o dono desta cidade só porque era o
chefe de polícia não estava nos planos de
Chris.
– Ele descobriu sobre as aulas de
música. Acabou, porra! – Chris esbraveja.
Ah, merda. Esta tinha sido minha
última ideia brilhante. Oficialmente, eu era a
aluna matriculada, mas era ele quem
participava das classes. Franzo minha testa e
olho para Chris, pensando em como esta
situação está ficando sem solução:
– Ele brigou muito? O que aconteceu?
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Temo o pior. Delegado ou não, tenho
certeza que papai me ajudaria a chamar
autoridades de fora da cidade. Não iríamos
tolerar espancamentos! Mas não vejo sinal de
agressão, não do tipo físico, pelo menos.

– Sim, mas aposto que O Delegado
adoraria uma desculpa para me dar uma
lição. Além disso, você não faria isso com
seus pais. Eu não posso deixá-la morar nas
ruas, querida.

Como alguém tão bom pode ser filho
de um imbecil desse?

Levanto minha cabeça para olhá-lo,
seu coração estava tão partido quanto o meu?

– Ele pensou em me bater e eu já
estava pronto para a briga, mas ao invés disso
me mandou escolher: a música ou ele, não
poderia ter os dois – Chris dá uma risada sem
humor – A decisão não foi difícil, não o
queria em minha vida mesmo... Mas quase o
escolhi por você.

– E você, Chris? E se acontecer algo
com você?

Ele me dá um olhar triste, como se
me pedisse desculpas. Que poder teria eu de
influenciar qualquer decisão dele?
– Por mim? Por quê? – pergunto
confusa.
Ele estende a mão e toca de leve em
meu rosto. Com o polegar, seca uma lágrima
que eu havia derramado sem perceber.
– Eu escolhi a música, mas perdi
você, não entende? Ele disse que nunca mais
queria me ver aqui ou mandaria me prender.
Isto não faz sentido! Onde ele
viveria? Como eu vou saber se ele estará
bem? E se a música não fosse suficiente?
Notas musicais não alimentavam ou
protegiam do frio e do crime. Abraço-o com
força, como se pudesse impedi-lo de partir.
– Mas você não pode ir sozinho, eu
vou com você!
Ele acaricia meus cabelos para me
acalmar como fazia quando eu era pequena e
estava chateada:

– Eu sei me cuidar! Treinado desde o
berço para ser o robocop, lembra?
Ah, sim, o serviço de proteção à
infância realmente deveria dar uma olhada
em como O Delegado criava, ou melhor,
treinava seus filhos (e vizinhas intrometidas)
para servir à Lei e Ordem no futuro. Mas
ainda não é o suficiente para mim.
Continuo abraçando-o, inalando seu
cheiro amadeirado e me pergunto quando
será a próxima vez que farei isto de novo?
Poderei fazer novamente?
Ele está decidido e nós sabíamos que
este dia chegaria. Não havia negociação com
O Delegado, mas eu ainda tentaria convencer
Chris a ficar.
– Chris, como você vai escovar os
dentes se morar nas ruas? Não pode ser
famoso se for desdentado! Venha morar
comigo, por favor!
Seu peito retumba contra o meu por
causa de sua risada.
– Ah, Elle, sentirei tanto a sua falta!
Mas você sabe que não posso ficar.

Choro em seu peito, molhando sua

Eu também sentiria falta dele, mais
que um amigo, era um companheiro para
todas as horas. Ele merecia tudo e esta cidade
não poderia oferecer mais nada para o seu
futuro.

– Você também é menor de idade.

– Eu sei, vá ser famoso, mas não se
esqueça de mim, viu? Provavelmente em

– Elle, você só tem quatorze anos, não
posso te levar.
camisa.
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E se ele adoecer? E se ele morrer?
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pouco tempo serei apenas uma
lembrança de uma infância perdida.

velha

Minha tentativa de piada é arruinada
com um acesso de choro, Chris me olha sério:

Chris me olha com pesar, a dor da
partida evidente em seu rosto. Ele se
aproxima e encosta sua testa na minha,
apoiando sua mão em meu pescoço.

–Helena!
Jamais
repita
isto
novamente! Olhe para mim, eu prometo que
vou voltar para buscar você.

– Te amo, Elle, você sempre estará em
meu coração. Não esqueça que se precisar de
mim, eu voltarei por você.

Odeio que usem meu nome todo,
geralmente isso só acontece quando estou
com problemas ou prestes a me dar muito
mal.

Passo a mão em seu rosto,
memorizando seus belos traços uma última
vez.

– Não me venha com Helena! Você
promete mesmo?
Ele levanta uma mão e coloca a outra
no peito, como se estivesse fazendo um
juramento:
– Sim, eu prometo solenemente que
um dia quando ambos estivermos podres de
ricos vamos comprar casas vizinhas.
Moraremos um ao lado do outro até que a
morte nos separe, amém!
Quando termina dá um sorriso bobo
para mim.
– Nem me olhe com esta cara,
prometeu agora vai ter que cumprir!
Estamos em pleno século XXI, temos
tecnologia a nosso alcance com internet em
locais públicos. Tenho certeza que ele
consegue encontrar uma forma de me manter
informada sobre seu paradeiro, se quiser.
– Certo, mas você não pode dizer
nada para nossos pais ou para Samantha. E
fique de olho nela por mim.
– Não se preocupe, eu a manterei
segura. – faria isto mesmo que ele não me
pedisse.
Sam era uma boa menina de doze
anos, nossa pequena mascote. Sempre
presente, mas nunca teve com ele a mesma
ligação que nós dois compartilhávamos.
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– Te amo, Chris! Conquiste o mundo!
Quando todos souberem o quanto você é
especial, talvez não deixem que eu te veja
mais, então não se esqueça de sua promessa e
de mim.
Ele beija minha testa e eu a sua. Em
seguida, Chris se vai na noite fria, sob um céu
sem estrelas, carregando não apenas sua
guitarra e uma mochila velha, mas também
uma parte de mim com ele.
CAPÍTULO 1 – Sem estrelas
Quatro anos depois
Quando era pequena, descobri que
precisava de um esconderijo secreto. Não que
meus pais fossem ruins e eu precisasse fugir
deles: na verdade, não sabia que queria um
até que entrei no meu pela primeira vez.
A escada para o sótão ficava acima do
meu quarto, escondida atrás de um falso
espelho. Foi meu presente de aniversário aos
quatro anos, lembro-me bem daquele
momento:
Minha festa havia acabado e eu ainda
estava vestida de Cinderela e Chris de príncipe
encantado. Mamãe nos colocou em frente ao
espelho e disse:
– Vamos Elle, empurre a moldura, quero
mostrar meu presente!
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Era pesado e Chris precisou me ajudar.
Quando terminamos, havia uma enorme escada!
Subimos correndo e eu cheguei ao topo sem fôlego
e sem palavras com tamanha alegria: estava em
um mundo encantado!
As paredes eram pintadas com flores de
todas as cores, árvores e um castelo! O chão
parecia grama; mamãe explicou que era um
carpete. E tinha um janelão de vidro, eu podia ver
toda a rua e meu quintal. O sol ao longe já estava
se escondendo, pintando tudo de laranja, parecia
mágica!
Olho para o Chris e ele aponta para o
teto. A luminária era em formato de sol e quando a
luz se apagava, várias estrelas se acendiam
formando um céu só para mim. Eram tantas
novidades que eu não conseguia ver tudo. Estava
em meu próprio jardim encantado. Todos os meus
brinquedos estavam aqui, arrumados em
prateleiras ou caixas. Havia também um pequeno
palco com cortina.
Minha mãe se vira para o Chris e diz:
– Aqui não seria o cantinho especial da
Elle sem um lugar para você, não é?
Ela aponta para o outro lado e vemos
vários brinquedos de menino junto com um
pequeno violão. O sorriso no rosto dele brilha mais
que a luz do sol.
– Chris, querido, lembra como eu e Elle
ficamos felizes com sua apresentação da escola?
Você parecia um anjo cantando e tocando! Sua
professora é minha amiga e me disse que você
gostou tanto e aprendeu muito rápido, mas seu pai
não gosta muito, não é?
– Não, tia Liz, só a mamãe achou bonito.
Ele não estava sorrindo mais, seu papai
não era como o meu, ele nunca brincava com a
gente, não parecia ser feliz. Antes eu tinha medo
dele, mas comigo e com Sam ele não era tão mau,
só com Chris.
– Eu sei, amor, sua mãe ficou muito
orgulhosa de você, ela te ama muito, lembre-se
sempre disso. Eles dois te amam. –ele apenas
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balança a cabeça concordando – Mas eu percebi
que você merece ter seu próprio violão. Você pode
brincar com seu violão aqui nesse palco. Esse é o
mundo encantado de vocês, o esconderijo secreto
dos dois.
Chris a abraça forte:
– Obrigado, tia, estou tão feliz!
Eu pulo de alegria.
mundo!

– Mamãe, a senhora é a melhor mãe do
Ela nos abraça e diz:

– Lembrem-se crianças, esse tem que ser
nosso segredinho, ok?
– Sim!
Nós dois gritamos e pulamos. Em
seguida, mamãe foi embora e brincamos até
adormecer no nosso lugar especial.
Sentada aqui, tantos anos depois,
sinto a lembrança agridoce. A atitude da
minha mãe pode ter sido controversa. Ela deu
um presente sabendo que o pai da criança
não aprovaria e isto definiu o futuro dele. O
que teria acontecido se não fosse aquele
primeiro violão?
O velho palco ainda estava lá. Chris
imitou tantos artistas nele. Eu, na maioria das
vezes, ficava apenas o observando cantar e
tocar. Ao longo dos anos a decoração do
quarto foi mudando de acordo com os nossos
gostos, no início teve a fase Barbie versus
super-heróis, mas rapidamente a música
dominou o lugar. Principalmente pop e rock
dos anos 80 e 90... Ok, ok, algumas boybands
também, admito.
Crescer com o garoto de ouro da
cidade como melhor amigo tinha sido fácil!
Éramos lendários na escola, descolados por
causa da aparência e voz do Chris e
encrenqueiros por causa... Bem, por causa de
mim. Não que eu fosse culpada, eu só tendia
a ser um pouco reativa, ocasionalmente.
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Namorar era complicado, sempre
tinham ciúmes de nossa amizade. A única
pessoa que realmente nos entendia era
Samantha, a irmã mais nova do Chris.
Quando ele partiu, ela foi minha grande
companheira.
Chris... Ele conseguiu, estava em uma
banda de rock! Sofreu muito nos primeiros
meses, já que, por ser menor de idade, não
tinha emprego fixo. Tocava por comida nos
metrôs, até um dia encontrar um rapaz mais
velho, Arthur.
Juntos passaram a cantar em
pequenos bares e lanchonetes, até, em um
golpe de sorte, acharem um empresário
disposto a encontrar os membros que
faltavam para formar o grupo. Ele nunca me
explicou bem como aconteceu, apenas sei que
um dia Arthur não estava mais lá.
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cansada desse lugar e desta vida, agora é
minha vez de conquistar o mundo. Cansei de
sempre pensar e nunca agir.
Em um mês serei legalmente maior
de idade e fui aceita em uma universidade do
outro lado do país, as aulas começariam em
oito meses. Isto foi ideia do Chris, ele disse
que preciso conhecer um pouco do "mundo
fora dos limites desta cidade" antes de
começar os estudos. Ele quer que eu conte
logo aos meus pais, mas quero esperar meu
aniversário. Estou louca para ser maior de
idade e dar meu grito de liberdade. Ou quase,
já que eles têm que pagar os estudos e o
aluguel... Mal posso esperar para ser
"independente".
Três dias depois

O empresário deles tinha grande
influência e fazia fortuna ao encontrar
"diamantes brutos". Quase um filantropo,
tirando meninos das ruas e levando-os à
fama, isso se você considerar como filantropia
os milhões que ganhava com cada um.

Estamos voltando de um dia tedioso
no sítio. Geralmente me distraio com livros e
música, mas estou com uma sensação ruim.
Papai e mamãe também estão estranhos,
tensos... O que está acontecendo? Será que
descobriram a inscrição na universidade e
estão esperando eu me explicar? Algo está
errado...

Ele
reuniu
quatro
jovens
problemáticos: John nos vocais, Alysson no
baixo, Chris na guitarra e Kim, a única garota
do grupo, na bateria e os deixou conhecidos
como a banda Jack Rock, ainda se mantendo
nas paradas de sucesso do país com seu
segundo CD lançado e terceiro a caminho.

Meus pais são amorosos e alegres,
mas minha mãe está com os ombros retos, o
rosto virado para a janela, perdida em
pensamentos, enquanto meu pai dirige
concentrado na estrada, segurando o volante
com força. Pelo retrovisor percebo a testa
franzida. O que estaria perturbando ele?

E quanto a mim? Faltava um mês
para o meu aniversário de dezoito anos e
minha mãe, que sempre fora protetora
comigo, estava muito pior. Depois que Chris
partiu, ela temia que eu fugisse atrás dele, o
que quase fiz algumas vezes.

Sempre gostei de admirar as estrelas,
mamãe sabia disso quando encheu o teto do
esconderijo com elas e papai também quando
comprou o carro com o maior teto solar que
encontrou. Fico embaixo dele e olho para o
céu novamente. Outra noite sem estrelas.
Hoje está um pouco frio porque choveu à
tarde e a estrada está escorregadia. Ainda
falta muito para alcançarmos a rodovia
estadual que nos leva de volta para a cidade.
O silêncio no carro é angustiante.

Seu medo era tão grande que nunca
consegui ir assistir a um único show.
Também jamais sai da cidade. O mais longe
que fui foi o sítio de um amigo de meu pai,
que visitamos a cada quinze dias. Estou
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– Mãe, liga o som, por favor? – peço
entediada.
– Claro, filha. – mamãe responde sem
ânimo.
Ela se
estica para ligar
e
imediatamente o carro se enche dos acordes
conhecidos da guitarra de Chris. Só isto já me
acalma um pouco. Em seguida, começa a voz
rouca
de
John.
Nunca
o
conheci
pessoalmente, mas ele é lindo! E um notório
mulherengo, os tabloides o adoravam.
A música estava chegando à parte
que eu amava: o refrão. Pedi para mamãe
aumentar, mas ela não me ouviu, então solto
meu cinto e tento alcançar o som.
– O que é isso, menina? – meu pai
grita comigo – Volte e coloque seu cinto!
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Papai ainda estava virado para mim,
me encarando com olhar recriminador
quando minha mãe berra:
– Cuidado!
E então vem o caos: faróis, luz alta e a
estrada molhada. O carro capota e como
estou sem cinto, sou lançada para fora pelo
teto solar. Barulho, chamas e calor. Estou
longe, não posso me mexer. Por favor, papai
e mamãe, voltem.
O céu não está mais escuro, a noite
não está mais fria e o barulho do fogo é
ensurdecedor. Até que a escuridão me leva
para o esquecimento.
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Metagrafia
Luciano Cabral

O que nos faz escrever bem: inspiração
ou técnica?
A pergunta que faço hoje tem origem
numa
dicotomia
instigante,
embora
espinhosa: escrever bem é fruto de inspiração
ou técnica? Ou posso perguntar, mais
filosoficamente, deste modo: nascemos
escritores ou nos tornamos escritores?
No poema Theogonia, de Hesíodo, as
Musas são personificações da memória
absoluta (por transmitirem o passado) e da
criatividade e imaginação (por conhecerem o
futuro). Por esta razão, elas eram
constantemente invocadas pelos poetas em
suas narrativas, pois tinham o poder de
inspirá-los e fazê-los produzir belos
poemas. Em A Odisséia, Homero abre seu
poema épico pedindo à Musa que reconte os
feitos de Odisseu e Camões, em Os Lusíadas,
pede ajuda às ninfas do Rio Tejo, as Tágides
(por ele assim nomeadas), para que possa
contar as peripécias lusitanas. Notemos que a
invocação é por inspiração. Nada se fala de
técnica.
Quem falou de técnica literária, de
forma objetiva (e creio eu, bem feita) foi
Edgar Allan Poe, em 1846. Ele não invocou a
técnica em poesias, mas tratou dela em um
ensaio sobre
um
poema
seu
bem
conhecido, O
Corvo. No
ensaio,
Poe
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revela cada passo que deu ao escrever seu
poema e defende que produzir literatura é
uma questão de escolha (leia-se, técnica) e
não de inspiração: “Dentre os inúmeros
efeitos ou impressões a que são suscetíveis o
coração, a inteligência ou, mais geralmente, a
alma, qual irei eu, na ocasião atual,
escolher?”.
Alguns de nós podem dizer que a
inspiração per se não traz benefícios. Outros
que inspiração é tudo o que há no momento
de criação literária. Há ainda os que alegam
que a disciplina substitui a inspiração. Há
outros de nós ainda que pensam que a
técnica per se é fria e dada a fórmulas que, ao
invés de inovar, promove repetições insossas
e infinitas.
Se escrever literatura for consequência
de uma genialidade (como pensavam os
poetas românticos), então, aos que acham que
não nasceram escritores, eu tenho um
conselho: nem tentem. Mas se o fazer literário
for mais do que ser inspirado por musas,
então temos a chance de adentrar o mundo
literário. Talvez não seja nem inspiração nem
técnica. Ou talvez seja os dois.
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A literatura deve falar de estupro?
“[…]
sozinho.

Pereba

desceu

as

escadas

Cadê as mulheres?, eu disse.
Engrossaram e eu tive que botar
respeito.
Subi. A gordinha estava na cama, as
roupas rasgadas, a língua de fora. Mortinha.
Pra que ficou de frozô e não deu logo? O
Pereba tava atrasado. Além de fudida, mal
paga. Limpei as joias […]”.
O recente caso do estupro coletivo
ocorrido em Jacarepaguá, contra uma jovem
de 17 anos, mobilizou muitos. O repúdio ao
ato foi gigantesco, como deveria ser. Crimes
contra a mulher são frequentes e, de acordo
com o documentário Filhas da Índia, são
globais. O caso instigou também comentários
no Wattpad Brasil. Compreensível, pois
o crime
é
hediondo.
Entretanto,
a
discussão (como não poderia deixar de ser)
girou em torno das obras literárias que
tematizavam este ato. A questão é polêmica e
pode ser resumida nesta pergunta: A
literatura deve falar de estupro?
O excerto que abre esta postagem é um
fragmento do conto Feliz Ano Novo, de Rubem
Fonseca. Esta narrativa é dada sob a
perspectiva do criminoso que, certamente,
não demonstra qualquer compaixão pela
vítima. As histórias de Fonseca dão conta de
um Brasil violento, mas que não se reconhece
como tal (elas motivaram, inclusive, a criação
do termo literário brutalismo). Recolhido pelo
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Departamento de Polícia Federal em 1976, o
livro de contos foi proibido de circular por
“exteriorizar matéria contrária à moral e aos
bons costumes”.
O romance American Psycho, do
estadunidense Bret Easton Ellis, é outro
exemplo de censura por narrar a violência
contra mulheres. A história de Patrick
Bateman, um rico homem de negócios que
não esconde de seu leitor sua misoginia,
racismo e seus crimes, foi rechaçada por
colunistas de jornal e organizações em favor
da mulher. Por conta disso, seu contrato com
a editora foi quebrado antes mesmo de sua
publicação.
Ainda que alguns argumentem que ela
de nada serve, acredito que a literatura tem
suas funções. Ela não deve panfletar, tomar
partido ou ser submissa. Todos os temas
devem ser possíveis dentro da estética
narrativa de seu espaço.Em outras palavras,
ela não deve ser inocente. Daí, o estupro
tornar-se um de seus temas.
A literatura deve falar esteticamente
de estupro para que nossas fraquezas
humanas sejam expostas, para que nossos
comportamento sociais sejam rediscutidos.
Certos livros são censurados por atentar aos
bons costumes. Certos costumes são
naturalizados porque censuramos quem fala
sobre eles. O estupro, que muitos já alegam
ser uma cultura, deve permanecer nas
histórias para que a História seja outra.
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Dizer muito ou dizer pouco?
Há duas semanas, postei uma reflexão
sobre o estupro como tema literário. Defendi
então que a literatura, sendo inerentemente
avessa à censura, não pode se restringir
ficcionalmente, sob pena de se tornar
insubordinada e, em última instância,
esvaziada de sua função de expor as
fraquezas humanas. Tal reflexão levou-me a
uma outra questão, um pouco mais técnica,
voltada mais especificamente para os
escritores: no momento da elaboração da
trama, o que é necessário deixar de fora e o
que é preciso revelar? Ou melhor: as histórias
devem dizer muito ou dizer pouco?
Tipicamente,
em
uma
trama
detetivesca, o crime é revelado, mas o
assassino só será descoberto nas últimas
páginas. Em tramas de horror, o monstro
revela-se aos poucos e a história revolve em
torno de sua descoberta e posterior
eliminação. Em intrigas políticas, os
protagonistas
precisam
desmascarar
corruptos e defender-se das ameaças de
morte constante que sofrem.
Mas há obras que quebram estas
tipicalidades e apresentam outras soluções.
Mais recentemente, os enredos de crime temse voltado para o criminoso (dando,
inclusive, voz a este) e o detetive acaba sendo
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incapaz de resolver o caso. Histórias de
horror não eliminam o monstro, fazendo-o
perpetuar para além dos protagonistas.
Muitos thrillers
de
conspiração
desmascaram a corrupção mas permitem que
os corruptos escapem.
Estes
são,
obviamente,
alguns
exemplos de gêneros que lidam com a tarefa
de ter que escolher o que dizer e o que não
dizer na hora de compor a trama. Mas a
estratégia vale para qualquer outra escrita
ficcional.
Há quem diga que a literatura
contemporânea não conhece o meio termo.
Ela ou diz muito ou diz muito pouco. Do
primeiro, fica a sensação de total onisciência
do narrador por conta de um leitor que não
sabe ligar os pontos. Do segundo, fica a
impressão de que não revelar é deixar a
história incompreensível.
Certa vez, li que a elegância da ficção
do russo Isaac Babel está justamente em dizer
pouco. Dar poucos subsídios convidaria o
leitor a participar da trama, preenchendo
lacunas
e
construindo
interpretações,
“implicando o leitor na continuação da
escritura e responsabilizá-lo através do
pensamento”. Entretanto, não é fácil saber o
que revelar e o que não revelar.

