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Editorial 
 

Um dia desses do vai e vem da vida-

rotina, perdido em pensamentos na janela de 

um ônibus qualquer, senti uma súbita quebra 

nos padrões monótonos do percurso. O 

ônibus passa lento pela rua, passageiros 

levantam seus pescoços tal como flamingos 

nos documentários da NatGeo. Olham pela 

janela, ávidos por saber o que há por trás dos 

panos ensanguentados, o que oculta a 

ambulânica. O guarda, vendo o trânsito 

entrar em total caos, desiste de mandar os 

carros avançarem: não há como competir com 

a curiosidade mórbida do ser humano. 

No Poligrafia Revista deste mês 

abandonamos a exuberância exótica das 

paisagens globais e nos voltamos para um 

tema mais universal: o lado obscuro do 

homem.  

Em cada um dos contos do Polistórias 

abordaremos um fragmento desse monstro 

que mora dentro do coração de cada um: 

Lucas Carvalho, mantendo seu olhar para o 

horizonte distante, viaja à Berlim pós-guerra 

para a investigação do suposto 

envenenamento de um agente secreto; 

Gabriel Sant‟Ana revira as gavetas de uma 

família para descobrir um passado terrível; 

Luciano Cabral, conciso, pinta um diálogo 

entre um psicopata e sua vítima; Jonatas 

Tosta, por sua vez, opta por tocar em um 

tema sensível: religião e extremismo. 

Terminamos, por último, com um conto meu 

sobre a investigação do mistério envolvendo 

um caso do sequestro de meninas por um 

hábil criminoso. 

Santos Passos, no Caixa de Sobras, 

avança na investigação do sangue em seu 

carro e descobrirá que seu passado volta para 

assombrá-lo. As coisas se complicam quando 

o que parecia ser um simples crime ganha 

ares conspiratórios... 

No projeto Altergrafia, veremos um 

pouco do trabalho de um projeto de 

fotografia e escrita, o Analepses, em que o 

cotidiano de dois personagens é exposto de 

forma fragmentária, como a própria vida, em 

pequenos textos e imagens. 

O Metagrafia, com as reflexões 

críticas e teóricas de Luciano Cabral continua. 

Esse mês os temas escolhidos envolvem as 

formas de se expressar na literatura: o estilo 

skaz e o fluxo de consciência. 

Esperamos que gostem do que vem 

por aí... 

Boa leitura! 
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POLISTÓRIAS: Crime 

 

Um dia desses, dei por abrir meu Capão pecado, do Ferréz. Logo no início, tem uma espécie 
de prelúdio feito pelo Mano Brown e uma frase chamou minha atenção: 

“Aqui as histórias de crime não têm romantismo e nem heróis.” 

Ele estava falando de São Paulo, do Capão Redondo mais especificamente. Mas a máxima 
poderia, sem dificuldade, ser aplicada ao Brasil como um todo. E principalmente à literatura 
brasileira. Num mundo de Dupins, Holmes, Poirots, Spades e Marlowes, o Brasil sempre pareceu 
um pouco desamparado. Com tentativas tímidas ilhando-se na história, a verdade é o crime, aqui, 
sempre falou mais alto que seus combatentes. 

No começo do mês, após decidirmos, entre as sugestões enviadas, o tema “romance 
policial”, pensei que talvez as coisas estivessem mudando no país. Se até a Patrícia Melo de O 
matador tinha se rendido e criado uma detetive para salvar o dia, quem sabe todos nós não 
pudéssemos dar uma chance à ordem e à justiça...  

Todos ao trabalho e semanas mais tarde a conclusão: é, Mano Brown, você continua certo. 
Os heróis ainda são escassos por aqui. Com uma abundância de textos focados nos criminosos, o 
Poligrafia, esse mês, será sequestrado e cabe ao leitor seguir as pistas deixadas nesses cinco contos. 
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Assim, como ninguém iria escrever romances e o “policial” não cola muito por aqui, 
apresentamos na terceira edição de nosso projeto, o Polistórias: Crime. A partir de segunda-feira, 
cinco semanas de assassinatos, pistas, depoimentos e psicopatas vos esperam. Prontos pra 
desvendar esse crime? 
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Deutsch Geister 
Lucas M. Carvalho 

 

“Aquele que não se atreve a um 

encontro e procura refúgio onde 

pode (...).” 

Richard Wagner, Tristão e 

Isolda 

 

Instituto Fraunhofer de Máquinas de 

Produção e Técnica de Construção 

Programa de reconstrução de 

documentos da Stasi 

Documento reconstruído No 34008 – 

índice de reconstrução efetiva: 37% 

 

... 

Relatório Oficial de Missão 

Agente Heinz Forkel (codinome) 

Caso Hadrian Dietrich zur Ulbiricht 
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Berlim, 13 de maio de 1974. 

 

Quando recebi, hoje pela manhã, o 

envelope com as informações da investigação 

na qual doravante trabalharei, assustei-me 

com o conteúdo. Hadrian Dietrich zur 

Ulbiricht, apenas um nome. Não havia datas 

ou circunstâncias. O envelope foi 

imediatamente queimado nos fundos da 

cafeteria. Toda a informação pertinente se 

encontrará, até o final das investigações, neste 

documento. 

Não foi difícil encontrar Hadrian nas 

notas de óbito dos jornais locais. 38 anos, 

morto dia 02 de Maio de 1974, há onze dias. 

Causa mortis: intoxicação alimentar. As ruas 

de Berlim podiam até ser insalubres no pós-

guerra, mas hoje o próprio Exército Popular 

Nacional pode tomar medidas radicais contra 

desleixo e sujeira. Não compete a mim 

questionar, porém pela honra de meu 

trabalho eu realmente desejo que Hadrian 

tenha sido assassinado.  

 

Würzburg, 27 de junho de 1974 

 

Hadrian nasceu e viveu grande parte 

de sua vida aqui. Por esse motivo concebi a 

cidade como ponto de partida, apesar de ter, 

como mostrarei mais adiante, razões mais 

fortes para fazê-lo. Tomando como 

pressuposto que Hadrian tenha sido 

assassinado, e que a Stasi tenha especial 

interesse em desmitificar as circunstâncias, 

devo levantar três dados, em ordem de 

importância: 

1 – Inimigos em potencial; 

2 – Motivações imediatas; 

3 – Cúmplices ou facilitadores; 

Nas últimas semanas tive a 

oportunidade de visitar o corpo de Hadrian. 

As manchas e o inchaço na pele indicavam 

intoxicação. O laudo negava resíduo na 

garganta, ouvido ou picadas de agulha. No 

estômago, massa semidigerida de pão e leite. 

Sua casa, na qual morava sozinho desde a 

separação, não tinha sinais de arrombamento. 

Segundo vizinhos era um homem solitário, 

de poucos amigos, e a casa não tinha 

frequentadores; o que me faz levar em conta 

que o veneno possa ter sido colocado no 

alimento vindo de fora, antes de ser 

adquirido. A triagem dos fornecedores de 

pão é simples, mas levará algumas semanas. 

Até então, descobrira apenas o que já 

sabia: envenenamento. As informações são 

escassas, e mesmo que uma investigação nos 

fornecedores de alimentos possa ser um 

caminho a seguir, sinto que devo voltar-me 

novamente ao primeiro ponto: inimigos em 

potencial. O propósito primário de minha 

vinda a esta cidade era conversar com a ex-

mulher de Hadrian, Eileen zur Ulbiricht. 

Recebeu-me com educação e serviu-me um 

pouco de chá. A conversa foi casual. 

Apresentei-me como oficial de polícia. Soube  

 

(trecho de quatro linhas que não pôde 

ser reconstruído) 
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apesar de tudo que lhe fizera. Ela não 

guardava retratos ou recordações, mas 

buscou em seu baú um velho diário, que, 

para sua própria surpresa, não encontrou. 

Fez-me, contudo, um relato sobre tudo o que 

sabia a respeito da família do ex-marido:  

Hadrian era de uma família tradicional 

alemã e pertencera a uma longa linhagem de 

proeminência. Seu bisavô lutara na Guerra 

Franco-Prussiana como soldado do estado da 

Baviera, e seu avô e seu pai lutaram, 

respectivamente, nas duas guerras mundiais. 

Seu tio, Klaus zur Ulbiricht, tripulou um 

submarino no atlântico norte sob a bandeira 

do Terceiro Reich, e seu outro tio, Albert, foi 

um dos últimos homens a largarem as 

metralhadoras quando os Aliados 

desembarcaram na Normandia. Os dois tios 

tombaram em combate, e seu pai desapareceu 

como prisioneiro num campo soviético em 

meados de 1946. Hadrian nasceu em 

Würzburg e foi criado por uma tia-avó; 

mudou-se para Frankfurt, onde estudou 

ciência política, história e letras clássicas, e 

chegou a lecionar por um curto período de 

tempo. 

 

Frankfurt, 03 de agosto de 1974 

 

A atividade de Hadrian na 

universidade foi um tanto turbulenta. Dentre 

seus artigos, encontrei um intitulado Kratern 

in der Wahrheit1, uns dos primeiros a tentar 

                                                 
1
 “As Crateras na Verdade”, tradução livre. 

desconstruir a história tradicional e negar o 

holocausto dos judeus. Foi recebido com uma 

enxurrada de críticas, o que lhe custou sua 

imagem pública e até mesmo a cadeira de 

professor. Outro artigo, longo suficiente para 

ser um livro, chamado Scham2, discorria sobre 

os estupros em massa cometidos por 

soldados soviéticos em Berlin durante a 

ocupação. O Exército Vermelho deu-lhe uma 

advertência formal, acusando-o de denegrir a 

imagem dos libertadores; Hadrian 

desapareceu por algumas semanas, e quando 

retornou, segundo colegas, já não era o 

mesmo: se antes falava pouco, agora nada. 

Outros artigos menos importantes tinham 

sido publicados; mas Scham, não sem 

motivos, encerrou sua carreira acadêmica. 

Ao tentar levantar possíveis inimigos e 

motivações, a primeira a única possibilidade 

que me vem em mente somos nós, a Stasi e o 

Pacto de Varsóvia. Poderia ser eu mesmo, 

recebendo um envelope com o nome de 

Hadrian Dietrich zur Ulbiricht e a ordem 

“mate-o”. Começo a questionar os motivos 

desta investigação, e a escassez de 

informações que recebo. 

 

As investigações do caso Hadrian 

Dietrich zur Ulbiricht foram canceladas em 20 

de fevereiro de 1975. 

 

Informação extraoficial: 

Budapeste, Hungria, 07 de agosto de 

1975 

                                                 
2
 “Vergonha”, tradução livre. 
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Já faz mais de um ano que o caso foi 

aberto, e seis meses desde que recebi a ordem 

para encerrá-lo. Contudo, recentemente as 

peças do quebra-cabeça começaram a se 

encaixar, devido a evidências casuais. Há 

algumas semanas, trabalhando noutro caso, 

cujas particularidades serão enviadas em 

anexo, encontrei o nome de Hadrian numa 

lista secreta de conspiradores. A lista também 

está anexa. Junto à lista vi uma das raríssimas 

fotos recentes de Hadrian – eu mesmo tinha 

visto apenas retratos do tempo que lecionava 

e publicava seus artigos. Ao lembrar-me do 

corpo que visitei em Würzburg, apesar das 

manchas e do inchaço, tive certeza, para meu 

pavor, de que se tratava de outra pessoa. 

Portanto, o relatório final e extraoficial 

da já encerrada missão Hadrian Dietrich zur 

Ulbiricht é: Hadrian está vivo e infiltrado na 

Stasi. 

 

(arquivos anexos não puderam ser 

reconstruídos) 

 

Nota 1: O agente Heinz Forkel 

(codinome) foi encontrado morto no dia 19 de 

agosto de 1975, com 80% do corpo queimado 

e uma suástica gravada no peito. O caso foi 

aberto, porém encerrado sem solução três 

anos depois. 

 

Nota 2: Apesar do relatório ter sido 

devidamente enviado à sede em Lichtenberg, 

não há referência ao caso Hadrian Dietrich 

zur Ulbiricht em nenhuma das 45 milhões de 

páginas de documentos reconstruídos da 

Stasi. 
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M.N 
Gabriel Sant‟Ana 

 

1 

Remexendo no armário da tia em busca de 
um casaco, encontra uma pequena caixa 
aveludada misturada às roupas velhas. Como 
estivesse sem cadeado, a curiosidade teve livre 
acesso ao interior do objeto. Fotos em preto e 
branco amareladas, com alguns recortes; várias 
notícias antigas de jornal; algumas cartas. Entre 
as muitas fotografias, chama sua atenção uma 
criança de uns sete anos. Na verdade, quase em 
todas as fotos essa criança aparecia. Mas faltavam, 
em algumas, ora parte do braço, ora uma parte do 
rosto. Por que tantos recortes nas fotos? Refazer 
as fotos recortadas com os pedaços espalhados 
entre as cartas e outras coisas da caixa seria uma 
tarefa que demandaria muito tempo, e sua tia não 

permitia que mexesse nas gavetas e armários do 
quarto. Deveria reconstituir essas fotos, ler 
aqueles escritos, talvez ali uma história se 
ocultasse, algum segredo se omitisse. Por que tia 
Ilda nunca a deixava entrar em seu quarto? 

 

Quando ouviu sua tia lhe apressando, as 
promoções do mercado não iriam durar para 
sempre!, pega uma das fotos e duas notícias, 
guarda no bolso da calça, ajeita as coisas do 
armário como estavam antes. 

 

2 

Irmã querida, 
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A cidade é muito interessante. A faculdade 
é um pouco confusa, me sinto num labirinto, mas 
aos poucos vou me acostumando. Estou morando 
numa rua muito agradável, os vizinhos são muito 
educados. Vou lhe falar um pouco de duas pessoas 
que são para mim como uma família. 

 

Tia Ilda é uma senhora afetuosa, religiosa, 
chegando aos sessenta e dois anos, preza pela 
sobrinha como se sua filha fosse. Quando cheguei 
para morar na casa próxima à dela, foi uma das 
primeiras pessoas da rua a me acolher. Foi logo me 
apresentando aos vizinhos, me ensinando os 
pontos principais do bairro, que horário eu deveria 
retornar para casa da faculdade a fim de não correr 
o risco de ser assaltado. Enfim, me tratou como se 
eu fosse da sua família. Ela é muito caridosa. 
Sabendo que vim do interior do Nordeste para 
estudar no Rio, sempre me dava as refeições, me 
convidava aos fins de semana para almoçar e 
jantar. 

 

Manuela é um pouco tímida, muito 
prestativa e cheia de cuidados com a tia. Deve 
estar com uns vinte e oito anos. Muito bonita, 
cabelos curtos, olhos castanhos claros. Dona Ilda 
me disse que pediu à sobrinha que não continuasse 
os estudos para lhe fazer companhia, depois que se 
acidentou gravemente. Aceitou cuidar da tia e 
deixar, para quando desse, os estudos. 

 

Estou aqui há um mês, mas parece que 
moro há anos, me sinto realmente em casa. Ela me 
deixou chamar de “tia”. Então, tia Ilda me 
chamou para jantar hoje, disse que fará uma 
macarronada. Quem sabe consigo me aproximar 
melhor de Manuela... 

 

Quando tiver mais notícias, lhe escrevo. 

 

Um beijo 

Ricardo 

 

3 

Meu querido, 

 

Fico feliz que esteja tudo dando certo aí. 
Estude bastante. Quando é que você volta?? 
Estamos cheios de saudade. Que ótimo que essa 
senhora te acolheu bem! Deus lhe dê muita saúde, 
diga a ela que será recompensada por estar fazendo 
tamanho bem a você! Respeite a sobrinha dela, 
chegue nela com muito respeito e calma. 

 

Por aqui andam as coisas na mesma... 

 

Deus lhe abençoe, irmão. 

 

Um beijo, 

Ritinha 

 

4 

Dona Ilda preparou uma macarronada 
suculenta com a ajuda da sobrinha. Manuela vai 
ao seu quarto escolher uma roupa que encante ao 
convidado, de modo a não ser reprovada pela tia, 
que tanto defende os costumes e deseja que não 
seja mal falada pelos vizinhos. Dona Ilda sempre 
lembra à Manuela que, quando a recebeu do pai, 
preocupado com a sobrevivência da filha em 
virtude do desemprego, prometeu zelar pela sua 
dignidade. Deixaria para ler as notícias depois do 
jantar. 

 

5 

Meu querido, 

 

Há um mês que não recebo mensagens 
suas. E Manuela como está? Conseguiu se 
aproximar dela? 
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Esperamos notícias suas! Desculpe ser 
breve, mas é para lembrar que estamos 
preocupados com o andamento das coisas. Dê 
lembranças à Ilda, diga-lhe que mandarei uma 
carta a ela. 

 

Beijos, 

Ritinha 

 

6 

Manuela, deitada na cama, sorri 
lembrando as trocas de olhares com Ricardo. Como 
suas palavras foram doces... Só não se beijaram 
porque tia Ilda acendeu as luzes do quintal, ande 
logo com as despedidas, já está tarde, amanhã você 
não tem testes? Ele respeitava seu ritmo. 

Lembra-se de pegar as notícias roubadas da 
caixa da tia. As duas eram pequenas, pareciam 
fazer parte dos casos curtos dos jornais. Numa 
delas se lê: 

 

“O caso que chocou a cidadezinha 

A menor M.N., vendida pelos pais a uma 
família, continua sendo cuidada no Hospital 
Infantil. Ela foi vítima de abusos, maus tratos e 
submetida a trabalhos forçados. O principal 
suspeito é Reinaldo P. Santos, que comprou a 
menor, continua foragido, sua mulher, Rita C. 
Santos, em depoimento, disse que foi ameaçada de 
morte pelo marido caso denunciasse. Além disso, 
vinha sofrendo agressões do mesmo. Rita C. 
Santos fez exames e foram comprovadas as 
agressões. As investigações continuam.” 

 

Uma forte emoção faz vibrar Manuela. As 
imagens borradas de sua infância vão se 
desembaraçando. Inconsciente, sua mão desliza 
sobre as cicatrizes da nuca e das costas. Não foram 
pela queda da bicicleta ou do balanço quando tia 
Ilda a levava ao parquinho da praça... Não 
poderiam ser. As marcas das costas eram sempre 
motivo de brigas com tia Ilda. Nenhuma camiseta. 

Nenhum biquíni. Não deveria usá-los uma 
menina de família. Era sempre obrigada a 
envergonhar-se, a esconder-se. Nunca recebia 
motivos concretos que justificassem aquelas 
ordens. Sua mão passa sobre o rosto. Uma vez 
uma colega da escola viera fazer trabalho em grupo 
na casa de tia Ilda, e esquecera a camiseta da 
escola sobre a cama de Manuela. Curiosa, vestiu e 
foi se olhar no espelho. Toma um susto ao ver o 
reflexo de tia Ilda. Ao se virar, a tia lhe dá um tapa 
do lado direito. No dia seguinte, falta a escola. Só 
retorna na semana seguinte. 

 

7 

Querida irmã, 

 

Desculpe não ter lhe dado notícias... estive 
estudando muito para as provas… Aos poucos 
estou conseguindo que Manuela confie em mim. 
Acho que ela já está sentindo algo por mim. No 
jantar trocamos olhares, ela ficou envergonhada. 
Durante a despedida, peguei sua mão e dei um 
beijo afetuoso. Senti sua respiração mudar! 

 

Recebi o dinheiro e já dei à tia Ilda. Ela lhe 
agradece e diz que o que faz por mim é um dever 
dela. 

 

Beijos 

 

8 

Manuela varria as folhas espalhadas na 
varanda, pensando na melhor maneira de iniciar 
uma conversa com a tia de modo que não houvesse 
brigas, gritaria e choros. Relembrava a frase da 
segunda notícia que lera, escondida, dentro do 
banheiro. A menor M.N. estará sob a guarda do 
casal Jerônimo Santos e Ilda Eleonora, após a 
decisão da Justiça. 
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Dona Ilda a chama para entrar, era hora do 
almoço. 

 

- Minha filhinha, você tem andado tão 
calada… O que houve? Não está feliz aqui? 

 

-Ontem à noite tive muitos pesadelos… 
Sonhei que estava tomando banho no mar, 
completamente nua, e não tinha marcas na nuca 
nem nas minhas costas… Acordei assustada, fui 
para o espelho, mas as marcas não 
desapareceram… 

 

Dona Ilda muda o semblante, aparenta 
estar incomodada pela sobrinha ter se referido às 
cicatrizes. 

 

-Minha filhinha… Já não sei quantas vezes 
te contei que essas marcas foram por causa de 
vários tombos que você levou quando era 
pequenininha… Por que se incomodar com isso? 
Não está acreditando na minha palavra, não é? 
Esse era o meu maior medo… Que você crescesse e 
começasse a fazer perguntas… Mas não serei eu a 
dar as respostas… Não, não… 

 

A senhora se vira, vai até a geladeira pegar 
uma garrafa de suco. Manuela percebe que a tia 
está prestes a chorar. 

 

- Almoce… filhinha… 

 

9 

Rita, 

 

Ao longo desses anos, cuidei da menina 
com todas as minhas forças. 

Mas não consigo suportar mais o fardo que 
carrego. O dinheiro que você tem mandado não 

vale o meu silêncio. A menininha cresceu e deseja 
saber. Há anos conseguia distrair a atenção dela 
para outras coisas. Agora já não é mais possível. 

Também não é mais possível preservá-la do 
mundo, da vontade que ela tem de sair dos limites 
desta casa. Sei muito bem para que o Ricardo 
veio… Não suportarei ver isso acontecer… Fale 
para ele esperar, ao menos, eu morrer… Ou vocês 
querem acelerar o meu tempo? 

 

 

10 

Querida irmã, 

 

Estou tentando prosseguir, mas Ilda não 
tem cooperado. Certa manhã, veio até minha casa, 
com palavras agressivas, me dizer que parasse com 
minhas ideias pecaminosas, que respeitasse 
Manuela, que examinasse minha consciência. 
Durante a semana, não consegui nem ir para 
faculdade! Quanta falta de palavra! Eu falei para 
você não mandar aquela quantia! 

 

Fui obrigado a lembrar a ela que o caso já 
tinha sido resolvido. Que quem praticou todo o 
mal já tinha sido preso e mesmo assassinado na 
cadeia! A velha quase desmaiou! Mas disse que 
não estava convencida, que os meios de fazer 
alguém ser condenado ela sabia quais foram 
utilizados… 

 

11 

Irmão, 

 

Tenha mais calma com a Ilda… Não se 
precipite… Você precisa ganhar a confiança da 
menina. Não se ganha na força. Já tivemos muito 
problema com isso. Vou mandar uma carta para 
Ilda, mas não seja tão apressado. 
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Manuela tentou várias vezes entrar no 
quarto da tia, mas a porta sempre trancada. Teria 
ela dado falta? A cada dia sua tia estava com a 
aparência cansada, sofrida, sempre acordando 
antes das seis da manhã, não mostrava o vigor que 
tinha antigamente. 

 

-Minha tia… O que eu poderia fazer para 
te alegrar? Por que a senhora não conversa 
comigo? 

-Ah… filhinha… Me preocupo demais com 
você… E se eu morresse, o que te aconteceria? 

 

-Cruzes! A senhora sabe que a minha vida 
sempre foi estar ao seu lado… 

 

Nesse momento a campainha toca. Era 
Ricardo. Manuela fica sem saber o que fazer, não 
estava vestida para receber visitas. 

 

-Ricardo! Você poderia vir daqui a pouco? 
Estamos ocupadas… ainda nem fizemos o 
almoço… 

 

-Minha querida… Não precisa se 
preocupar com isso… Você não gostaria de 
almoçar comigo? Posso te levar a um restaurante. 
Se tia Ilda permitir, claro! 

 

13 

Após terem almoçado num restaurante no 
centro da cidade, Ricardo propõe um passeio. Não 
precisava se preocupar com o horário, tia Ilda os 
esperaria no sofá da sala, teriam toda a tarde para 
aproveitarem as belezas da cidade, sentir o vaivém 
das pessoas, seus odores, suas vozes dissonantes. 

 

Numa viela, próximo à Cinelândia, sua 
boca se aproxima do ouvido de Manuela. Como o 
cheiro do seu cabelo é atraente, a sua pele tão lisa, 
não fique assim, não torça o pescoço, conheço 
marcas como a sua, esse tremor das pernas, seu 
olhar um pouco assustado, sim, você não entende, 
mas cada curva sua, cada pelo, você não sabe 
quanto tempo esperei, agora você pode 
compreender o que foi. 
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Eu sei que não 
Luciano Cabral 

 

certos atos estão além do que você 
pode chamar de bem ou mal, certas medidas 
podem te desagradar na mesma proporção 
que agradam a mim, a mãe bate na criança 
pra mostrar o quanto a ama, bate porque 
pensa que tem razão, e mesmo que o castigo 
venha de um desconhecido, ele ainda educa 
de uma maneira ou de outra, você pode achar 
que aquela garrafa está esvaziando e na 
verdade está quase transbordando pra mim e 
nada disso quer dizer que há perspectivas em 
jogo, o que há, e sou eu quem digo o que há, é 
controle, a divisão entre quem manda e quem 
obedece, há justiça na punição e nem você 

seria capaz de negar isso, construímos prisões 
pra os animais e jaulas pra nós mesmos 
porque nada funciona sem controle, onde tem 
obediência tem harmonia, do contrário andar 
seria caótico, falar seria caótico, seria como 
existir sem se entender, tentar chegar e não 
chegar a lugar algum, se você não come, se 
você não bebe, seu corpo definha como 
aquela planta ali no parapeito, se você já 
tivesse obedecido, nada disso teria 
acontecido, mas eu quero que você entenda 
que não é ódio, gosto da raça humana que 
tentamos ser mas ódio pra mim é um 
sentimento repugnante, eu aprecio a 
humanidade, olhando de perto, a 
humanidade revela uma beleza que nenhuma 
outra alcatéia é capaz de oferecer, só nós 
conseguimos compreender o que nós fazemos 
e porque fazemos o que fazemos, o ser 
humano é fascinante e você precisa aprender 
isso, nós não temos muito tempo, então saiba 
que é um privilégio estar aqui conversando 
comigo, não posso te soltar, não posso abrir 
as janelas mas posso abrir sua cabeça, você 
apanha e entende, assim é o que a vida faz 
com todos nós, quem não entende tem que 
apanhar mais, o que você precisa saber é que 
baixar a cabeça não é desistir, é obedecer e 
obedecer é dizer não ao caos e sim à 
harmonia, se você não enxergar beleza nisso, 
eu não respondo pelo que pode te acontecer, 
tua resistência não tem sentido, você obedece 
as leis, você obedece as placas de trânsito, 
você obedece os prazos, você obedece o 
tempo que tem, eu sei que nunca esteve 
dormindo enquanto os outros acordavam e 
também nunca acordou quando o certo era 
estar dormindo, eu notei você conferindo o 
relógio tantas vezes que eu acho que talvez o 
tempo seja muito importante pra você, 
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parecia haver uma obsessão pelas horas que 
te obrigava a vigiar o movimento dos 
ponteiros a cada minuto, você obedece teus 
desejos, tua vaidade, obedece tua 
maquiagem, eu notei que tua boca exibia uma 
cor diferente do dia anterior e no dia seguinte 
mudava outra vez, mas nada do que eu 
trouxe até agora você quer, não gosta do 
vestido que eu comprei, nenhum batom que 
eu trouxe te satisfaz. 

eu não sou bicha!  

eu sei que não  

então para de falar essas merdas! 

há outras cores, não gostou dessas 
aqui? 

me solta que eu te mostro!  

eu trouxe vários pra você 

me solta, teu filho da puta! 

se eu soltar, você obedece? 

eu não acredito em você, ainda não, 
estas correntes é que te fazem dizer estas 
coisas, elas serão desnecessárias em breve 
mas por enquanto elas tem que estar aí, seria 
mais honesto se você aceitasse que é você 
mesmo quem se prende, admita que a culpa é 
sua e as correntes serão afrouxadas, teu 
capricho te aprisiona mas você ainda acredita 
que sou eu quem tenho as chaves da tua 
liberdade, pra mostrar o que é honestidade, 
eu vou confessar uma coisa, tenho vergonha 
de dizer o que vou dizer mas houve outra 
antes de você, é verdade, ela se parecia com 
você, cabelos curtos, pouca barba no rosto, 
também não gostava dos sapatos que eu 
trazia mas teve que ceder e o vestido caiu tão 
bem nela que eu cogitei não procurar outra, 
seria ela e minha fidelidade seria capaz de ser 
eterna com ela, o vestido vermelho era o mais 
bonito, com um zíper comprido que 
deslizava ao longo das costas e só parava 
quando a abertura descobria os pelos da 

bunda, ela esperneava mas as correntes 
faziam o que eu mandava, eu tinha uma foto 
da Valentina mas derreteu no fogo, Valentina 
resistia sem motivo, sua valentia vinha dos 
músculos mas eu tinha o controle, ela gritava 
enquanto eu a educava, não parava de gritar 
e eu comecei a me aborrecer, isso é bom pra 
você, não grita e ela gritava, você precisa 
entender e ela gritava, a desobediência 
desarranjou o caminho que eu havia 
premeditado pra nós dois, o vestido 
vermelho começou a se retorcer na minha 
frente, ela gritava outro nome, detestava o 
nome que eu dei a ela, não é Valentina, não é 
Valentina, ela gritava muito alto e muito 
forte, cheguei a pensar que ela fugiria do meu 
controle, o vestido vermelho foi escorrendo 
pelo pescoço de Valentina e eu a mandava 
ficar calma, nós vamos ser felizes e ela negava 
a harmonia que eu tinha pra oferecer, foi 
difícil controlá-la, no momento em que cede é 
que o ser humano atinge uma beleza que é 
tão extraordinária que só acontece neste 
instante, eu controlo e você se torna 
fascinante mas acontece só uma vez, depois 
você para e não precisa mais de corrrentes. 

me solta! 

você precisa obedecer 

me deixa ir embora, eu não vou falar 
nada pra ninguém 

você não pode ir embora desse jeito 

não vou contar pra ninguém 

você precisa de maquiagem 

para com isso, por favor 

precisa usar o vestido que eu trouxe 

eu não sou mulher, porra 
eu sei que não. 
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Ódio ao lado 
Jonatas T. Barbosa 

O primeiro som que reverberou até o 

segundo andar foi o de Sr. Lang abrindo a 

porta da frente de casa. E o segundo foi o de 

puxar o cão do revólver. Acho que ele ouviu 

o ruído de passos no escuro. Sujou as calças 

de medo. Tenho certeza. Não era nada. Um 

truque da imaginação dele. Aposto que 

estava tão suado que o crucifixo devia espetar 

a pele do peito. Talvez o suor irritante 

percorrendo o canto dos olhos. Acho que 

moveu a cabeça assustado. Virou rápido, 

como um cordeiro. Idiota. Eram seus 

próprios sapatos. Os sons se espalharam pela 

sala. A mente começou a achar que tinha 

alguém observando. Ele não devia estar ali. 

Ouvi Lang resfolegar alto. Parecia uma 

cadela. Encheu os pulmões, a boca ficou igual 

a um balão. O barulho da respiração era mais 

alto que os passos. Devia ser o instante que 

viu a sujeira no chão. Tenho quase certeza. 

Mas ele precisava fazer isso. Estava se 

preparando. Não devia ter se arriscado sem 

reforço, sr. Lang. Não. Um revólver calibre 

.44 não deve ser usado assim. Sua mulher e 

filha sabiam bem disso. Não se deve reagir 

em hipótese alguma. A vida é um bem 

precioso, sr. Lang. Acho que não ficou claro 

para o senhor. Eu acreditei que tinha sido 

preciso, lúcido. Lembra? Há um mês saiu 

para o trabalho de manhã cedo. Encontrou 
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sua cadela fatiada, servida na churrasqueira. 

Odeio cães. São irritantes. Quero dizer. Esses 

cães que ficam latinado a noite toda. Eles não 

se calam, e pioram quando entram no cio. São 

irracionais. Você os manda calar, e te 

mordem. Mas ainda sim são cães. Nenhum 

cão merece um enterro com direito à porra de 

uma cruz no fundo do quintal. Que espécie 

de idiota dá direito a um cão ter uma cruz? 

Nosso sr. Lang não entendeu o recado. 

Continuou subindo a escada. Espero que 

tenha gostado da surpresa empilhada nos 

degraus. Não devia ter reagido, sr. Lang. Não 

devia ter voltado pra casa. Não devia ter 

pego a arma escondida na sala. Deve ter se 

assustado com o sangue na soleira dando 

boas vindas. A natureza é simples. A 

natureza não usa fantasia de Deus. Ele não 

entendeu na primeira vez. Aquele cheiro de 

tripas assadas com merda dentro. Nem 

entendeu a segunda vez. Meu amigo Lang só 

ficava rindo e acenando do outro lado do 

muro. “Quer participar do nosso círculo de 

oração?”. Cínico. Um monte de gente 

morrendo, morrendo de fome, de aids, e 

você, sr. Lang, com esse sorriso hipócrita no 

rosto. Devia morrer imolado igual a uma 

ovelha, não é isso que você é? Ovelha? Como 

esses missionários estrangulados na Ásia. 

Devia sufocar. Não devia reagir. Não devia. 

Sua mulher, sua filha, boas garotas. Elas 

entenderam. Não adiantou reagirem. Você é 

o meu cão que subiu as escadas. Eu estava te 

ouvindo. Preparei uma surpresa, amigo. Por 

que você é o pior. Não me engana com essa 

voz mansa. Hipócrita. Cantando esses 

cânticos de segunda categoria e rezando em 

voz alta pra toda rua ouvir. Falando que dar 

a bunda é pecado. Lá no fundo você é um 

grande veado. Oh, eu sei. Li muito sobre isso, 

sobre como vocês se escondem. Querem ser 

possuídos por um grande crucifixo do 

Senhor. Mas se reprimem. Vocês não me 

enganam. Viram bandos de psicopatas. 

Estupram crianças e espancam a própria 

mulher. Já vi outros como você. Pastores e 

padres sodomitas. Violam inocentes no café e 

no jantar. porque eu vi. Eu vi. Eu fiz. Você 

não me engana. Não adianta. Somos todos 

irmãos. Você é igualzinho a mim, irmão. 

Querem comer bunda de órfãos, mas não 

podem. Então levam a guerra para o quintal 

de qualquer país indígena. São todos iguais, 

sr. Lang. Há dois mil anos a mesma merda. 

Você achava que sabia de tudo, mas não 

entendeu nada. Há uma semana deixei um 

presente. Embrulhei com muito carinho. Nem 

notou as folhas do corão delicadamente 

envolvendo o feto. Não entendeu meu 

pequeno e delicado presente de Natal. Será 

que compreendeu depois? Não. Não 

entendeu nada quando chegou em casa. As 

luzes apagadas. Nenhuma mulher pra fazer o 

jantar. Nenhuma filha pra abraçar. Hoje a 

noite foi longa, sr. Lang. E ficará mais longa. 

Não devia tentar reagir. Devia ter largado 

essa arma. Você poderia confessar. Poderia 

contar seus pecados.  Ninguém mais além de 

mim vai ouvir. Mas você prefere ficar calado. 

O senhor é bastante teimoso. 
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O mal da obviedade 
Pedro Sasse 

 

No dia 7 de Junho de 2008, às 19h, 
registou-se a queixa pelo desaparecimento de 
Ana Maria T., 8 anos, caucasiana, mancha de 
nascença na perna direita. Dois dias mais 
tarde o caso é transmitido para 40 milhões de 
pessoas durante o jantar. “Isso é um 
absurdo”, “se fosse na América já tinham 
encontrado o filha da puta”, “como não tinha 
ninguém esperando essa menina na saída da 
escola?”, “é negligência dos pais”. O caso 
entra pra lista Globo da polícia. Precisa ser 
investigado. Uma semana mais tarde, o chefe 
de polícia Emmanuel Santana está suando 
diante de doze microfones e meia centena de 
repórteres. “Acreditamos que o caso esteja 
conectado com outro desaparecimento 

similar. Os nossos peritos estão avançando 
nas investigações e, sem dúvida, em breve 
capturaremos o criminoso”.  

12 e 45, Lúcio Fortuna penteia o cabelo 
para trás por cinco minutos. O rádio 
transmite informações sobre o trânsito. 
Nenhum fio de cabelo deve ficar fora do 
lugar. Loção pós-barba. Terno. Gravata. 
Colônia. Consulta seu bloco de notas. Vinte e 
cinco minutos depois está no elevador. Uma 
socialite cirurgicamente esculpida elogia o 
porte. Sorriso. Checa as mensagens. 

20/07/10 – 22:00 

J.: kkkk 
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L.: Sério. 

J.: Mas vc nem vai notar q eu estou lá 

L.: Ainda não gosto da ideia. É um 
cenário de crime, está cheio de evidência. Se 
você mexer em algo pode me prejudicar. 

J.: Vc falou tnt q me deixou curiosa 

Ñ vou mexer em nada 

Só olhar 

L.: E a Beatriz? 

J.: Ñ encontrei ngm p ficar com ela 
=ssss  

ela se comporta 

ela gosta de vc 

kkk 

L.: Hmm. 

Amanhã às 15h. Demora para chegar 
lá. 

J.: :D 

Vou levar sanduíches. 

 

21/07/10 – 13:15 

L.: Saindo de casa. Te encontro naquele 
ponto que conversamos. É melhor para o meu 
caminho. 

 

14 e 58 Lúcio buzina. Entram no carro 
Jéssica, Beatriz e o Macaco. Há sol, mas venta 
na estrada. Folhas secas no ar. Ar pesado. 
Impressões de Apocalipse. “O que leva vocês 
a achar que esse lugar era o esconderijo do 
serial killer?”. “Não há provas que ele seja 
um assassino serial. Nunca foram 
encontrados corpos.”. “Mas deve ser, né? Só 
que a polícia é meio incompetente...”. Lúcio 
suspira. “Não nesse caso... É um caso 
importante. Estamos mais perto do que você 
acha, Jéssica...”. Abre uma fresta das janelas. 
O vento penetra violentamente o interior do 

veículo. Beatriz sorri no banco de trás. Jéssica 
encara as montanhas. 

 

Do que se vê pelo olho mágico 

 

Catorze dias antes a água escorre pelo 
ralo repleto de pedaços de arroz e legumes. A 
televisão está ligada. Ninguém na sala. Ouve-
se desafios de flauta doce na casa ao lado. 
Jéssica, 24, cabelos negros, traços indígenas, 
olha o corpus sobre a mesa. Passada a lufada 
fria do refrigerador, calor. Sente o suor da 
pele. O cheiro forte. Gosta do cheiro da 
própria pele. 

Toca a campainha. Jéssica sai de um 
profundo transe. Depara-se com o filme mais 
entediante de Jack Nicholson no televisor. 
Checa o relógio. Estranha o horário. Beatriz 
só deve chegar dez minutos mais tarde. 
Jéssica checa o Olho Mágico. Um catador de 
latinhas vasculha o lixo; Paulo, 37, mulato, 
dois filhos, cabelos grisalhos, leviga as folhas 
do quintal; um desconhecido, meia idade, 
fora de forma, terno gasto, carrega uma pilha 
de caixas. Na frente da porta Lúcio Fortuna, 
40, cabelos penteados para trás, lábios e 
sobrancelhas demasiado finos. 

A primeira vista parece ser um 
mórmon. Mórmons visitam Jéssica desde a 
morte da mãe. A mãe havia se convertido 
quando soube da doença. Jéssica gostou do 
apoio, no início. Agora, Jéssica apenas deseja 
que um dia a campainha deixe de tocar. 
Jéssica repensa. Não pode ser um mórmon. 
Não era o horário. Não era o dia. Era apenas 
um e principalmente, faltava a felicidade 
inabalável, a lobotomia espiritual. Jéssica 
espreita o corpus antes de responder. 

“Sim?” De portas fechadas. Corrente e 
pino. Duas trancas. “Boa tarde, meu nome é 
Lúcio Fortuna, detetive encarregado do caso 
da menina Ana, não sei se você acompanhou 
pela TV...”. Arqueia um sorriso ensaiado. 
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Uma fresta abre-se. A corrente da 
porta limita o contato. Lúcio continua calado. 
Rosto complacente. Sabe que a porta abrirá. 
São preciso dez segundos de silêncio. Uma 
van anuncia seus trajetos. A flauta tenta Ode 
a Alegria. Jéssica cede. “Não se preocupe, são 
apenas algumas perguntas”. 

O exterior desaparece atrás da porta. 
Jéssica olha ao redor. A presença de um 
estranho ressalta a desordem. Sua sala passa 
de lugar de descanso a praça pública. 
Aguarda seu julgamento. Meia suja perto do 
móvel da TV. Cabelos e poeira nos cantos do 
aposento. E o corpo. Seu cheiro particular. 
Único. Seu perfume privado ao alcance de 
um desconhecido. O cabelo desarrumado 
pesa. Sente a bermuda do pijama apertar seu 
corpo.  

“É engraçado como essas portas são 
pouco úteis, sabe? No caso da menina Ana a 
porta não apresentava nenhum sinal de 
arrombamento. Alguém simplesmente entrou 
lá no meio da tarde e saiu com a menina sem 
forçar um único cadeado. E sabe por quê? 
Ninguém aqui sustenta uma porta fechada 
muito tempo. Essa coisa...” Lúcio caminha em 
silêncio até o sofá. Aperta o botão do controle 
da TV. Nada ocorre. Tenta mais três vezes, 
força progressiva, até desligar o aparelho. A 
ausência da voz eletrônica cria um vácuo que 
parece aproximá-los à força. “essa coisa de 
toque humano, sabe? Todo mundo acaba 
cedendo, não deixa o outro conversando com 
a porta muito tempo. Abre uma frestinha, 
com um pouco de insistência até a corrente. 
Aí já era”. 

Jéssica lembra de Ana. Das fotos na 
TV. Do choro da mãe. Do especial do 
fantástico. Lembra de Beatriz. Não falta 
muito para que chegue da escola. O cheiro da 
camisa é forte. Afasta-se. Lúcio caminha com 
naturalidade pela sala. Jéssica guarda o 
corpus no refrigerador. “Faz uns dois anos 
esse caso, né? Nunca acharam nada...”. Jéssica 

fala da cozinha, gaveta de talheres aberta. 
“Resolveram reabrir o caso sem pressão da 
mídia? Conseguiram algum dado novo?”. 
Faca de serra, 17 cm, cabo em madeira, aço 
inox. “Algo assim...”. Lúcio abre as cortinas. 
Passa a mão pela prateleira com fotos. Poeira. 
Traça algumas palavras em um bloco. “A 
investigação aponta que aquele não foi o 
único caso, se você bem se lembra. O caso 
ficou com o nome da menina Ana porque a 
mídia gosta mais de vítima com cara de 
princesa da Disney, dá pra fazer aquelas 
encenações hollywoodianas na TV... 
digressões. O fato é que temos indícios dele 
nessa região...”. Lúcio está na porta da 
cozinha quando Jéssica se vira. Sobressalto. A 
faca cai e desliza para baixo do refrigerador. 
Lúcio se abaixa para pegar, mas Jéssica o 
impede. A proximidade reinvoca o cheiro da 
camisa.  

“A senhorita ainda não me disse seu 
nome”. Ambos na porta da cozinha. Olham 
para a sala. Jéssica contempla o desleixo 
doméstico. Lúcio repara nas falhas da pintura 
na parede. “Jéssica”. “É pouco...”. “Oi?”. 
“Jéssica só é pouco. Vou precisar de um 
pouco mais do que isso”. Escreve. Caligrafia 
firme. Maiúsculas precisas. “É Jessica Lira 
Araújo dos Campos. Mas o Jessica é sem 
acento.” Lúcio tenta riscar o acento. Sem uma 
borracha, só consegue ressaltar o erro. Irrita-
se. A marca aguda torna-se um xis. Riscos 
perpendiculares. Um borrão . Lúcio vira a 
página e começa novamente. 

“E o seu?”. “Oi?”. “Seu nome, como 
é?”. “Viu como a cena da porta não serve pra 
nada?”. Lúcio sorri. Olha a ponta dos dedos 
de Jessica. “Eu disse na porta que eu sou o 
detetive Lúcio Fortuna, responsável pelo caso 
da menina Ana. Você tem problemas de 
ansiedade, Jessica sem acento?”. Jessica fecha 
as mãos em gesto instintivo. Não tem onde 
escondê-las. Sente-se ridícula com os punhos 
cerrados no ar. Termina por abrigá-los entre o 
cabelo. Coça a nuca. 
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“Detetive, é?”. O cheiro da roupa. 
Jéssica caminha até a janela. Checa se está 
aberta. Fechada. Abre uma fresta. O ruído 
dos carros a obriga a fechar novamente. Lúcio 
tem em mãos um porta-retratos da prateleira. 
Tira a poeira do rosto de três mulheres. “As 
pessoas costumam estranhar a palavra 
detetive, sabe? Quer dizer, quantos detetives 
uma pessoa vê na vida? Só mesmo na TV, nos 
filmes. Brasileiro acha que a gente nem tem 
detetive. Que quem investiga tudo é o mesmo 
PM que fica com a viatura parada em esquina 
de rua de gente pobre. Sua mãe ainda mora 
com vocês, Jessica?”. “Ela morreu tem algum 
tempo já”. Nenhuma lástima. Lúcio passeia o 
dedo entre as molduras. Escolhe outra. “E a 
menina?”. “Minha irmã mais nova, Bia”. “Bia 
não é nome, Jessica”. “Oi?”. “É Beatriz ou 
Bianca?”. “Beatriz.”. “Mesmo sobrenome?”. 
“É”. 

Lúcio mantém o retrato. Senta no sofá. 
Volta ao bloco de anotações. “Quer beber 
água ou algo do tipo?”. “Tem alguma coisa 
quente?”. “Tipo...” Jessica hesita. Divide o 
olhar entre o detetive e a cozinha. “Tipo 
uísque ou algo assim?”. Lúcio observa-a. 
Silêncio por três segundos. “Quer ir presa, 
Jessica?”. “Oi?”. O coração acelera. “Quer ir 
presa, Jessica?”. Gagueja. “Oferecer álcool a 
um funcionário em serviço. Isso não se faz. 
Quente tipo café ou chá.”. Sorriso ensaiado 
de Lúcio. Sorriso nervoso de Jessica. Ela volta 
à cozinha. Ele ao bloco. 

“Não sei se ajuda...”. Chaleira. Água. 
Ignição elétrica. Sachê de chá. Validade. “mas 
tem um merd... um cara que mora na 10, 
sabe? É dessa gente bronca, acho que é 
trocador. O pessoal por aqui comenta. As 
filhas são pequenas. Ele é meio estranho. Às 
vezes elas aparecem com olho roxo, boca 
machucada. Uma pessoa assim nem merece 
filho, não acha? Sabe-se lá o que essa cara faz 
com essas meninas...”. Checa o relógio da 
cozinha. Um copo de suco de laranja para 
Beatriz. “E outra? Quem garante que elas são 

mesmo filhas dele? Ele é clarinho, meio russo, 
sabe? As meninas são mulatinhas... Eu não 
conheço a mãe, mas é estranho, né?”. Cheiro 
de camisa. A situação incomoda. Abre, 
instintivamente, o refrigerador. Olha o 
interior. Fecha. Checa o celular. 

07/07/10 - 07:42 

Dé: você tem que parar com essas 
coisas, garota. 

Jeh: eu quero, mas as vezes a vida é 
mais complicada Dé. 

Dé: eu falei com o grupo. Eles vão 
aceitar mas dessa vez eh pra fazer bem feito. 

Jeh: qnd vc tiver sua propria criança 
vai engolir essas palavras... 

Dé: ??? 

07/07/10 - 17:58 

Jeh: preciso falar ctg... 

Dé: ? 

Jeh: Depois. 

Dé: o grupo vai se reunir amanha. 

Jeh: Blz. Ñ começa sem mim. 

“Então, detetive, esse cara da casa 10 é 
um bom lugar pra investigar, né?”. Uma 
gargalhada corta o ar. Jessica sente uma 
navalhada de gelo. Lúcio, camisa amarrotada, 
lança um pequeno pacote no ar. Pacote com 
uniforme do Jardim Escola Sapecas. Pacote 
com cabelos desgrenhados. Pacote já sem 
tênis, com as preferidas meias da Dora no pé. 
Três minutos mais tarde, Jessica ainda 
processa a cena. Silêncio. Olhos vidrados no 
nada. Beatriz está em seu colo tomando o 
suco de laranja. Lúcio está ao lado de ambas e 
bebe o chá. Copos sobem e descem. Ela limpa 
a garganta. Tenta retomar a palavra. O 
detetive ignora. Bebe seu chá e olha o vazio 
da TV desligada. 

Ao terminar a bebida, Lúcio levanta. 
Pega sua xícara e o copo de suco e leva para a 
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pia. A menina vai para o quarto. Barulho de 
pia. Jessica pretende levantar. Está 
paralisada. “Saudade de a minha filha ter 
essa idade. Aproveita. Quando chegam aos 
13, 14, já era. Não querem mais saber de 
brincar de nada. Só querem saber de reclamar 
de tudo e se sentirem adultas. Eu me achava 
um ótimo pai até essa idade. Pega a minha 
carteira, aí.”. A voz ecoa da cozinha. Jessica 
demora a reagir. Está confusa. Sente-se um 
animal selvagem acuado. “Pega do lado do 
meu bloco, em cima da mesa. Isso. Pode abrir. 
Para com essa cerimônia. As pessoas tem 
medo de abrir a carteira dos outros, nunca 
entendi. Acha que vou te prender por 
roubo?”. A falta de tom na fala de Lúcio 
desconcerta. Sorriso ensaiado, caminha da 
cozinha para o sofá. “olha a foto na frente dos 
cartões. Minha filha. Linda, né?”. 

Seguro de carro, plano de saúde 
família e cartão do banco. Um cartão de 
mecânico, um cartão de aulas particulares de 
piano e uma carteirinha de um clube 
esportivo. Um maço grosso de notas de dois 
reais novas. Nenhuma moeda. Um pequeno 
laço vermelho. E a foto de uma menina de 
mais ou menos dez anos de traços fortemente 
orientais. Tira a foto da carteira e olha de 
mais perto. “Sua filha é japonesa?”. “Sansei”. 
Lúcio serve um copo de água gelada nas 
mãos de Jessica. “Que?”. Gole de água. “Ela é 
uma sansei. Isso significa que ela descende de 
japoneses, mas a mãe dela já nasceu aqui. Eu 
conheci a Yui no interior de São Paulo 
durante um trabalho”. “Muito bonita 
mesmo...”. Gole. “Você pode me mostrar a 
certidão de nascimento da Beatriz, por 
favor?”.  

A água escorre pela garganta. Jessica 
percebe que tinha em mãos um copo de água 
gelada. Percebe que Lúcio abriu o 
refrigerador. Sente súbito calor. Tosse. “Vou... 
você... eu não sei bem...”. Lúcio traceja no 
bloco. “É praxe, Jessica. Tem um doido solto 
por aí. Eu preciso garantir, sabe? Quem me 

garante que você não é nosso criminoso?”. 
Riso ensaiado. Jessica abre a gaveta do móvel 
da TV. “Não, tudo bem. As pessoas 
estranham mesmo. Eu ter ficado com a 
guarda dela mesmo com a minha idade. Toda 
escolinha me pede pra ver os documentos. 
Todo mundo desconfia quando eu me 
apresento como responsável...”. Passeia entre 
pastas transparentes. 

“Chapeuzinho Vermelho”. Os dedos 
param entre o atestado de óbito da mãe e o 
talão de iptu. Lúcio folheia um livro infantil 
com a mochila de Bia aberta no colo. “Sabe 
guardar segredo, Jessica?”. Beatriz canta no 
chuveiro. “Como as...”. “Lá no departamento 
a gente tem uns nomes que a gente usa só pra 
organização interna mesmo. Tem um tipo de 
vítima que costumamos dizer sofre de 
síndrome da Chapeuzinho Vermelho. A ideia 
é simples: você acha mesmo que um lobo é 
capaz de se disfarçar de avó?”. Lúcio espera 
tempo suficiente para Jessica pensar que a 
pergunta não era retórica. Retoma sua fala 
quando ela esboça reação. “Olha bem essa 
ilustração e me diz, Jessica. Quem compra 
essa ideia? Não é um lobo disfarçado de 
cachorro. Até de ovelha, vá lá. Mas de avó? 
Nem eu, que sou humano, conseguiria me 
disfarçar de avó de outra pessoa. Você 
conseguiria, Jessica?”. Seriedade. Espera. 
Sorriso ensaiado. 

“Essa coisa de ficar sério depois de 
fazer piada não é meio batida não?”. Jessica 
entrega a certidão. Uma pontada no fígado a 
relembra que ele não é um conhecido seu. 
Cruzou uma linha perigosa. Lúcio realmente 
ri. Por um momento enche-se da vida que lhe 
falta normalmente. Jessica está confusa. “Essa 
é a identidade da minha mãe e a minha, pra 
comprovar a filiação”. Lúcio fotografa com o 
celular. “Espero que esteja tudo certo...”. 
Beatriz sai do banho. “Fica calma, é tudo 
burocracia.”. Ele respira fundo. “Uma menina 
que cuida tão bem da pequena Beatriz não 
terá nenhum problema com a justiça, né, 
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Beatriz?”. Lúcio segura a menina pelos 
braços. Levanta e roda-a no ar. Coloca-a no 
chão. Se dirige até a porta. “Pede pra ela não 
me bater mais, moço”. Navalhada de gelo. 
Lúcio retorna até o sofá. Está sério. “Quase 
esqueço meu bloco”. Jessica está pálida. “Ela 
fala assim, mas não é... Eu só...”. Lúcio toca 
seu ombro. “Não precisa ficar assim. Eu 
tenho filho também, sei como são essas 
coisas. Se precisar de mim...”. Firme contato 
visual. Lúcio rasga uma folha do bloco. Anota 
um número no papel. Entrega-o. Além do 
número figuram: uma moldura geométrica 
grega feita em caneta preta, riscos que 
indicam testes de canetas velhas e um grande 
redemoinho feito de lápis. “aqui está o 
número do meu celular. Acho difícil que esse 
„homem do 10‟ seja nosso suspeito”. Pausa. 
“mas se você vir algo de estranho, pode me 
chamar”. 

Dez minutos mais tarde, anestesiada 
de adrenalina, Jessica tira o corpus do 
refrigerador. Senta no sofá. Beatriz assiste 
Dora. “Isso não é muito retardado pra você 
não, garota?”. Troca o canal. O cheiro da 
camisa volta a agradar Jessica. Alívio. Beatriz, 
contrariada, explora a sala. Encontra um 
tesouro embaixo do sofá. “- Ma... ri... ko... 
Mariko... Mu... Ra... Ka... Mi... Ma-ri-ko Mu-
ra-ka-mi. Quem é essa, Je?”. 

 

Do prazer do sabor amargo 

 

“Sabe, meu pai costumava dizer que o 
gosto pelo amargo é o que nos faz 
verdadeiramente diferente dos animais. Ele 
trabalhava em uma fazenda e passava o dia 
entre gado e galinha. Achava, lá pelos tantos 
da idade, que os animais tinham tudo para 
serem ótimos humanos: comiam, transavam, 
sabiam obedecer, gostavam de carinho e 
gritavam na hora da morte. „Mas nunca você 
vai ver um porco desses preferir um bom 

copo de doze anos em vez de um punhado de 
açúcar refinado, moleque‟. Falava arrastando 
o bicho pros fundos da casa. O amargor, eu 
acho, faz parte do nosso instinto de 
autodestruição, de masoquismo, de aprender 
a negar o que o corpo realmente quer, 
Jessica”. 

Lúcio olha pela vitrine do Café. 
Guardas municipais. Mendigos vendedores 
de bijuterias. Mendigos pedindo dinheiro. 
Mendigos dormindo. Executivos. Vendedores 
disfarçados de executivos. Turistas. Pombos. 
“Tudo isso por não provar o café daqui?”. 
Para Lúcio, o centro representa a antípoda de 
sua fazenda. Lá o vazio. Ali a multidão. Em 
ambos Lúcio sente-se invisível. “Por que você 
teve todo esse esforço só pra devolver uma 
3x4?”. Jessica começa a se arrepender do ato. 
“Isso é um interrogatório ou um encontro?”. 
Lúcio procura com os olhos o garçom. 
Estranha a demora do café. “Então isso é um 
encontro?”. Lúcio tenta sorrir. Acostumou-se 
com o arqueio ensaiado. “Me diz você... eu 
sugeri entregar na sua casa, deixar na caixa 
de correio, sei lá. Você que sugeriu o café. 
Parece encontro, sabe?”. Jessica checa o 
celular. O suco de laranja chega. 

“Alguma novidade no caso da menina 
Ana?”. Lúcio está irritado. Questiona sobre o 
café. “Fomos buscar outro saco do depósito. 
São cinco minutos, senhor.”. Jessica espera 
resposta. Lúcio suspira. “O criminoso está 
por perto. Não vai demorar muito. Ele está 
inquieto”. A sandália de Jessica encosta no 
sapato de Lúcio. Ele retrai a perna e endireita 
a postura na cadeira. “Você arrisca alguma 
descrição do perfil dele?”. Jessica checa 
novamente o celular. “É tudo um tiro no 
escuro. Esse negócio de „A forma como o 
corpo foi arrastado indica que ele é uma 
pessoa emocionalmente instável‟ e toda essa 
baboseira não funciona tão bem como 
aparece nos filmes. A gente trabalha nas 
peças pequenas. Ele não faz muita pesquisa, 
no caso anterior e no caso da menina Ana 
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nenhum dos depoimentos indica presenças 
estranhas rondando a região mais de uma 
vez. Apesar da variação de locais onde os 
sequestros ocorreram, ele parece manter um 
padrão: bairros de classe média. Nem 
pobreza nem luxo. Sempre evitou 
apartamentos, condomínios ou ruas muito 
movimentadas. Nenhum indício de violência 
em nenhum dos casos. Não descartamos a 
possibilidade de uma mulher, sabe?”. Lúcio 
olha os lábios de Jessica. Ela não expressa 
reação. “O acesso às casas, a falta de 
suspeitas, a predileção pelas meninas 
pequenas. Pode ser uma forma de 
compensação, um trauma com maternidade. 
Um cara como o „homem do 10‟, como você 
deve ter notado, levanta suspeitas muito 
rápido, alguém teria percebido antes. Quem 
faz isso tem o poder de não levantar 
suspeitas”. Ela observa a vitrine. Um casal 
sentado no banco comendo pipoca. Um gari 
varre o lixo. Uma mendiga tenta roubar beijos 
de um turista. Os guardas municipais riem. 
Chega o café. 

O ritual de bebida do cappuccino exige 
total silêncio. Jessica tenta alguns assuntos 
espaçados, mas Lúcio está em transe. O 
garçom descreve com habilidade o menu dos 
quitutes da casa para um casal de argentinos 
com queimaduras de sol. A falta de interação 
força um monólogo em Jessica. “Uma vez 
quando era pequena, sabe, tinha esse 
mendigo que era meio maluco, todo mundo 
do bairro conhecia. Tonho da Lua, acho que 
era o nome. Tipo o da novela. As crianças 
sempre ficavam gritando „passa fedido‟ e ele 
sempre sacudia a mão, como um boi velho 
tentando afastar as moscas com o rabo, sabe? 
Uma vez eu estava sentada na varanda de 
casa, minha mãe ficava costurando na frente 
de casa, aí as crianças resolveram inovar. 
Tacaram coco de cachorro nele. Dessa vez, 
em vez de sacudir a mão e todos rirem, ele 
parou e olhou as crianças. Olhou mesmo, 
sabe, não era olhar de maluco, perdido no 

vazio, era olhar de gente. Eu até me arrepio. 
Tipo uma decepção com a humanidade. Nas 
aulas de psico as vezes eu fico pensando, se a 
criança for uma tabula rasa, somos um bicho 
mau por nascença, sabe? Talvez o Tonho da 
Lua tenha percebido isso naquele dia. Nunca 
mais voltou...” Fim do café. Jessica checa as 
mensagens. 

14/07/10 – 10:33 

Elder- não posso fazer isso de novo, 
você sabe. 

Jeh- última vez juro 

Porfavor!!! 

Elder- última heim! 

Jeh- Você realmente é um anjo! <3 

 

14/07/10 – 13:17 

Elder- cadê você?!?! 

Alooou? 

Ela tá perguntando por você, já não sei 
o que fazer... 

Última vez mesmo. 

 

Silêncio. Comentários soltos. “Vamos 
jogar um jogo, Jessica”. Lúcio quebra palitos e 
joga-os na xícara de café. “Aqui?”. Jessica 
encosta novamente o pé em sua perna. Ele 
deixa. Está tenso. “É simples. Dá pra jogar 
aqui. Fazemos isso as vezes na DP. É um jogo 
de associação. Eu lanço tópicos e você precisa 
responder com, no máximo, dois segundos de 
atraso.”. Lúcio tira um palito novo da 
embalagem. “Se demorar mais do que isso eu 
furo a palma da sua mão assim”. Picada. Não 
forte o suficiente para causar real dano, mas 
forte o suficiente para incomodar. Jessica 
contém o grito. Está nervosa. Mas curiosa. 
Aceita. “País”. “Itália”. “Comida?”. “Pizza. 
Dedutível, sr. Detetive”. “Filme”. “Putz, essa 
é mais difícil, escolher só...”. Picada na mão. 
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“O pianista”. Jessica está atenta. Os 
argentinos da mesa ao lado olham de canto 
de olho. Estranham. “Não imaginaria...”. 
“Tem algo ali que me atrai”. “Deus”. Lúcio 
está mais intenso em suas perguntas. Os 
rostos estão mais próximos. As mãos, 
próximas, suam. “Como assim deus?”. 
Picada. Essa foi mais forte. Jessica respira 
rápido. “Algo budista, se é pra escolher. Acho 
cristianismo hipócrita...”. “Morte”. Jessica 
visualiza as mãos sujas de sangue. Uma 
criança chora. Uma longa viagem de carro. 
Enterro. O palito enterra-se em sua pele. Um 
chiado agudo em seu ouvido. “Morte, 
Jessica”. “Liberdade”. “Medo”. O chiado 
aumenta. Jessica olha o casal de argentinos. 
Falam com o garçom. Olha o semblante 
apático de Lúcio. Segura instintivamente o 
celular. “Eu preciso ir. Já estou muito tempo 
fora de casa. A Bia...”. 

Vinte minutos depois estão no ponto 
de ônibus. Está lotado. Ambos estão em 
silêncio. “Desculpa, interromper tudo assim, 
mas não...”. Lúcio toca-a novamente no 
ombro. Dessa vez a mão permanece. Ossos 
pesados. Mão de homem do campo. “Eu 
agradeço pelo encontro. Foi bom. Eu 
precisava me distrair um pouco. Você me 
intriga, Jessica. É uma menina estranha...”. 
Jessica lhe dá um desconcertado abraço. 
Mantém seu corpo estático colado ao de 
Lúcio. O detetive sente a mão da menina 
mover-se. Tenta segurá-la, mas está atônito. 
Ela solta-o. Entra no ônibus. A multidão 
atropela Lúcio. Em meio à confusão retira 
algo do bolso. Um desenho infantil de um 
homem de terno segurando uma menina 
japonesa no ar. 

 

Da obviedade do velho casarão 

 

“Estamos há quantas horas nessa 
estrada?”. Jessica ajeita-se no assento plástico 

do carro. No banco de trás, Beatriz e o 
Macaco cantam. Sete dias antes Jessica recebe, 
antes de dormir, uma mensagem de Lúcio. É 
a primeira de muitas ao longo dos dias. 
Conversam mais pelo celular. Jessica gosta de 
ler suas teorias sobre o mundo antes de 
dormir. Responde com emoticons quando 
está com muito sono. Lúcio não usa 
emoticons. Ele pergunta sobre Beatriz. Ela 
manda selfies com a menina. Às vezes ele 
visualiza, mas não reage. Na vida real, Lúcio 
não é muito diferente. Mas o silêncio, pelo 
celular, não se nota. Ao vivo, Lúcio parece 
drenar o movimento de tudo a sua volta. 

“Qual foi a última vez que vocês 
viajaram juntas, Jessica?”. Lúcio havia 
fechado novamente os vidros, indicando que 
queria falar. Olha para Beatriz pelo 
retrovisor. A menina faz caretas. Jessica tenta 
abrir o porta-luvas. Lúcio impede. “Acho que 
a gente nunca saiu assim, só as duas, sabe? 
Antes era com minha mãe, depois do... Ela 
viaja às vezes com a escola. Essas viagens de 
escola mesmo. Museu, fazenda... eh... essas 
coisas. Fábrica também, eu acho”. “Acha?”. 
Silêncio. “Afinal...”. Lúcio retoma a fala. “essa 
viagem vai ser boa pra ela. Deixar um pouco 
aqueles ares urbanos. Ela sempre morou na 
sua casa?”. Jessica embaça o vidro e traça um 
smile. “Sempre moramos ali”. “E por que 
vocês saem tão pouco de casa?”. A água 
condensada faz o sorriso no vidro chorar. “As 
coisas não são simples”. Jessica pega o 
celular. Lúcio acelera. 

21/07/10 – 12:07 

Dé: vai mesmo, né? Eu dei minha 
palavra... 

Jeh: tudo certo  

ele confirmou 

mas vou ter que levar a bia.  

Dé: e como você vai fazer isso com ela 
pendurada em você? 
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Jeh: eu dou um jeito relaxa andre 

 

21/07/10 – 17:44 

Dé: e aí? 

Jeh: a caminho 

É mas longe que eu pensei 

Dé: cuidado heim 

Jeh:  

 

“O carro é a solitária do viajante 
tupiniquim, você, minha prisioneira.”. Jessica 
se sobressalta. Fecha o celular. Demora 
alguns segundos a perceber que se trata de 
outro prelúdio a uma teoria de Lúcio. “Se 
fôssemos um país com trens, viajar seria mais 
agradável. Passear entre os vagões, tomar um 
café olhando a janela panorâmica. Falar com 
os outros passageiros”. “Você já viajou de 
trem?”. Lúcio encara-a. Não responde. 
Beatriz desempenha O ciclo da vida no banco 
de trás. “Por que você insistiu tanto em vir 
quando soube que a gente localizou o 
esconderijo do sequestrador, Jessica?”. “Não 
sei, sabe? Tem gente que curte ficar viajando 
para várias cidades pra ficar tirando foto das 
mesmas coisas: praia, montanha, 
monumento, arquitetura. Tem tudo na 
internet já, acho uma perda de tempo. Mas 
uma cena de crime é outra coisa, sabe? Estar 
lá é muito diferente de ver uma foto. Essas 
lugares devem ter tipo uma alma própria, 
sabe. Algo meio Clive Barker, sei lá”. “Quem 
é Clive Barker?”. “Esquece”. 

Silêncio. Paisagens genéricas. Mato. 
Adentram uma estrada de terra. Moradores 
locais observam o carro com desconfiança. 
Algo alheio. “E você não tem medo de entrar 
em um lugar desses? Ficar tão isolada do 
mundo. Principalmente com o criminoso 
ainda a solta. Quem garante que ele não vai 
voltar lá?”. O carro prossegue em terreno 

cada vez mais acidentado e ermo. “Já 
apareceu nos jornais que vocês acharam esse 
lugar, não seria muita burrice se o serial 
killer...”. A cabeça de Jessica bate forte contra 
o painel do carro. Beatriz grita. Depois chora. 
O Macaco acaba debaixo do banco.  

O buraco na estrada é suficientemente 
grande para caber uma criança. Lúcio 
manobra o carro. Balanceamento avariado. 
Problema menor. “Acho que o cinto do 
carona não está travando bem...”. Lúcio fala a 
um corpo desmaiado. Levantando o torso, vê 
um filete de sangue escorrer pelo rosto de 
Jessica. Após estancar o fio vermelho, passa o 
dedo ainda sujo nos dois lados do rosto, 
virando para o banco de trás e imitando um 
índio para a Beatriz. A menina ri. 

Jessica desperta durante um cacofônico 
dueto de sons indígenas. Suas pálpebras 
contraem, revelando olhos entre a 
incompreensão e o terror. As mãos tentam 
empurrar o corpo para trás, como se 
instintivamente recuasse de uma criatura 
abjeta espreitando seus pés. “Melhor? Lá no 
sítio a gente lava isso”. “O que... cadê a...”. 
Uma dor aguda cruza o centro do crânio, 
enraizando até o pescoço. “Um buraco 
enorme disfarçado de poça de lama. O carro 
sobreviveu. Você também”. 

O carro penetra entre morros. A 
civilização fica para trás. O casarão surge. 
“Esse lugar me lembra muito a fazenda do 
meu pai. Essa construção antiga, bem no 
meio do vale. Meu pai costumava dizer que a 
casa tinha sido construída no alto de um 
morro que foi afundando com o peso ao 
longo do tempo”. Ao passar por um caminho 
entre árvores, o dia fica para trás. Chegam ao 
terreno no início de uma noite de ventania. 
“Esse lugar é frustrante e ao mesmo tempo 
aterrorizador”. Jessica parecia hipnotizada 
pelo local. Não dava sinais de ouvir o 
monólogo de Lúcio. “A gente olha para o 
velho casarão, vazio, cheio de musgo e 
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madeiras rangendo, e espera que ele seja 
assombrado, ou que seja o cenário de um 
crime hediondo. Aí a gente cresce e vê, filme 
após filme, a mesma casa, o mesmo musgo, 
as janelas quebradas. A gente pensa „agora 
vão mudar, não tem nada lá‟, mas no fundo 
sabemos que os mocinhos entraram no covil 
do monstro...”. A luz de uma lua minguante 
bate no rosto de Jessica. Sangue seco e 
palidez. Lúcio vê diante de si, por um breve 
instante, uma predadora noturna. “na vida 
real, nós, moradores da cidade, tendemos a 
esquecer do casarão. Milhares de assassinatos 
entre as esquinas de qualquer bairro, quem 
tem tempo de pensar nele? Mas aí surge um 
caso como o da menina Ana. Todos os 
policiais farejando a cidade em busca do 
criminoso. Nada. Nenhuma câmera de 
segurança na cidade inteira capta 
absolutamente nada de estranho. Até que um 
garoto, caçando paca, resolve brincar de casa 
mal-assombrada e horas mais tarde os jornais 
anunciam o achado do cativeiro do caso da 
menina Ana. Aqui. No velho casarão. Clichê 
demais para ser levado a sério. E ainda assim, 
incompreensivelmente assustador. O mal do 
adulto é ter aprendido a desconfiar do 
óbvio”.  

Lúcio estaciona o carro. Os três 
descem. A noite torna o mundo estreito. 
Beatriz corre para um velho balanço 
amarrado a um galho de árvore. Lúcio 
acende o lampião deixado perto da porta.  
Jessica, recuperando-se do acidente, pega o 
lampião das mãos de Lúcio. A luz intensifica 
ainda mais o aspecto perturbador do rosto de 
Jessica. Lúcio tranca o carro e aproxima-se de 
Beatriz. Jessica caminha em direção à porta. 
“Dá uma olhada nela enquanto eu checo se 
está tudo ok, pode ser?”. “É melhor eu entrar 
com você, não acha, Jessica?”. “Relaxa, Lúcio, 
eu não vou tocar em nada não. Só quero dar 
uma olhada. Fica um pouco com a Bia 
enquanto eu vou olhando, já que você agora é 

da tribo dela”. O riso de Jessica, deformado 
pela chama, torna-se mau. 

O piso estala. Insetos chiam. O vento 
dá vida à casa. A névoa de poeira quase 
inutiliza a luz do lampião. Jessica vacila. O 
interior do casarão parece drenar seu anterior 
desdém. Sua ideia de coragem contrasta com 
o que sente. Só o orgulho à sustenta ali. Evitar 
tocar qualquer coisa. Mas coisas tocam seus 
pés de tempo em tempo. Rompendo a cortina 
de poeira surge o cenário: um desbotado 
Jogos infantis de Brueghel, o velho; uma 
pilha de livros empoeirados ao lado de uma 
cadeira de balanço; uma espingarda de sal 
grosso; vasilhas de alimentar animais; cabos 
de eletricidade; uma boneca de palha de 
milho; alguns sacos de comida; um machado. 
Flash. Subconscientemente teme ver 
estampada na tela do celular uma criatura 
amorfa. Mas no visor, como esperado, o 
medo se dissolve. 

 

21/07/10 – 18:10 

Jeh: “Jeh envio um anexo” 

Olha isso Dé 

Perfeito pro trabalho da facul ou ñ?  

Eu falto mto e tal mas quem consegue 
material assim? 

=* 

 

Alcança o corredor. Jessica sente-se na 
garganta de um gigante. A última porta a 
atrai. Metal enferrujado. Entreaberta. Cheiro 
forte vindo de dentro. Conforme explora o 
interior, sente galhos quebrando-se com seu 
peso. Flash. A fotografia revela um piso cheio 
de ossos. Sua respiração está acelerada. 
Excitação. Ansiedade. Medo. Vê, na tela, 
alguns crânios de porco. Um matadouro. 
“Aconchegante, não?”. O celular vai ao chão. 
O coração dispara. A risada nervosa é 
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acompanhada de passos para trás, 
esmagando pequenos pedaços de ossos. 
Lúcio, sem nenhuma fonte de luz, contrai os 
olhos diante da claridade que Jessica projeta 
para ver seu rosto. “Esse... esse lugar é único. 
Chega a parecer falso de tão verdadeiro que 
é”. A voz preenche de som a sala. Sente-se 
mais segura enquanto fala. “É... Essa sala era 
o abatedouro...”. Lúcio pega os restos de uma 
cabeça suína. “Das men... das vitim...”. Jessica 
dá mais passos para trás. “De porcos”. 
“Melhor eu recolher meu celular, a queda 
espalhou ele pelo chão e não podemos deixar 
traços da nossa presença né...”. Lúcio agacha-
se para ajudar, tateando entre os restos de 
osso. Jessica, em pé, com o lampião na mão, 
observa a silhueta encolhida, fuçando o chão. 
Parece-lhe mais um porco. Ela desvia o olhar 
para a porta. Vê os olhos da menina 
espreitando de longe. “Bia, por que você tá se 
fingindo de escondida aí no canto da porta? 
Tá querendo dar susto na gente, é?”. Lúcio se 
recompõe, com o celular em mãos. O olhos 
brilhantes no corredor não se alteram. “Bia?”. 
“Não é a Bia não, essa é a Ana. Como eu 
disse, não há serial killers no caso”. Silêncio. 
Ela ri. Ele ri. Mãos firmes envolvem o pescoço 
de Jessica. Ela sente o calor do hálito de 
Lúcio. Sente o frio do chão do abatedouro e o 
cheiro da colônia amadeirada. Seu corpo se 
debate como uma aranha esmagada contra o 
azulejo do banheiro. Saindo da penumbra, 
Ana observa com sua boneca de palha em 
mãos Jessica embarcar em um longo sono. 

 

Epílogo 

 

Jessica sente o cheio forte vindo dos 
panos sujos que vestia. A fome corrói o corpo. 
Passos do lado de fora. Alguém se aproxima. 
Está fraca. Luz.  Conforme a ofuscação passa, 
forma-se na porta uma menina de traços 
japoneses. Olhos gélidos. Beatriz, vestida com 
um macacão jeans, traz uma vasilha de sopa 
nas mãos. É a primeira vez que a vê. É a 
primeira vez na vida que a vê em sua 
totalidade, na inocência de seu rosto redondo, 
de suas bochechas rosadas, seu andar 
engraçado. Tenta expressar felicidade, seu 
rosto só consegue expressar dor. As mãos 
trêmulas tentam agarrar a menina. Arrasta-
se. Saliva. Bia recua. Vira de costas e segue 
para a porta. Do peito de Jessica, como um 
vômito de vida, sai desafino semelhante ao 
de uma flauta doce: 

- Olha pra mim, Bia. Olha pra mim. 
Olha... 

Por um breve momento, como se 
despertasse de um longo sonho, Bia chega a 
virar o rosto para o abatedouro, mas a pesada 
porta de metal submerge novamente Jessica 
nas sombras. 
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Caixas de Sobra

 

XI                                                                               
     caixas 

    entregas 

   caixas 

  entregas 

 caixas 

entregas 

não sabia que horas eram nem 
poderia saber, mas sentir o Cássio sem tê-lo 
no pulso era um aviso, dizendo pra mim que, 
mesmo que eu lutasse pra deixá-las pra trás, 
algumas coisas ainda permaneciam ali, 
agarrando meu braço, impedindo que eu 
avançasse, retardando meus passos, Passos 
sou eu, seria uma grande ironia se eu, tendo o 
nome que tenho, não conseguisse mais 
progredir, vesti a calça, a camisa, os sapatos, 
quem recebe um telefonema à essa hora da 
noite não pode agir como se nada estivesse 

acontecendo, eu não podia agir assim, sabia 
que algo acontecia, só não sabia o que era, fui 
enganado esse tempo todo, eu achando que 
caixa após caixa, entrega após entrega, meus 
passos estivessem me conduzindo pra frente, 
minha estupidez foi tão grande nesses anos 
todos que eu demorei a perceber que não era 
nada disso, não percebi que havia passado 
muito tempo e por causa disso o telefone 
tocou novamente e novamente o 
recepcionista me convocou, peguei a chave e 
saí. 

     caixas 

    entrega 

   caixas 

  entrega 

 caixas 

entrega 

no saguão, quase nada do que eu 
ouvia fazia sentido, o recepcionista não quis 
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explicar ou não sabia explicar, de onde eu 
estava, meu carro parecia do mesmo jeito, 
parado, estacionado, assim como eu, sem 
progredir, mas carros não conduzem, eles são 
conduzidos, que merda de vida era esta que 
eu não conduzia? que não me deixava dar 
mais um passo? eu estava andando pra trás 
sem ter a menor ideia disso, mas eu tinha que 
andar pra frente, sair do hotel e atravessar a 
rua, só assim eu pude ver o que tinha de 
errado com meu carro, o vidro do carona 
estava quebrado, com os estilhaços 
espalhados no asfalto e nenhum caco dentro 
do carro. 

     caixas 

    entregas 

   caixas 

  entregas 

 caixas 

 entregam 

  sangue  

pedi que me trouxesse uma lanterna 
porque aquilo precisava ser explicado, o foco 
de luz percorreu todo o interior do carro, 
revelando restos de unhas, fios de cabelo e 
sangue, eu olhei para o recepcionista, ele 
olhou pra mim, eu sabia o que ele esperava 
de mim mas, como ele, eu não sabia explicar 
o que estava acontecendo. 

XII 

Passos girou o pescoço de volta para 
o carro e olhou a coisa nojenta espalhada no 
interior. Cenas de crime de seriado eram bem 
parecidas com aquilo, pensou. Não eram tão 
clichês quanto imaginava. A mão que 
segurava a lanterna tremeu. Usou a outra 
para o rapaz não 
perceber. Depois apontou a luz amarelada 
para o banco traseiro. A visão aturvou-
se como se vislumbrasse um cadáver. Deveria 
haver uma pilha de caixas ali. Estava 

acostumado a conferir o estofado abarrotado 
pelo retrovisor. O perímetro vazio sacudiu o 
fundo de sua 
mente. No espaço continha apenas pedaços 
de papelão e farelo de isopor. 

– Se acalme, senhor, – 
repetiu o recepcionista, pondo a mão 
no ombro trêmulo. – Vamos ligar pra 
polícia. Não devem ter ido muito longe. 

O toque o fez se encolher. 
Notou a roupa amarrotada, os botões 
ajustados uma casa acima da 
camisa. Apontou a luz para o rosto do jovem. 

– E que inferno você estava fazendo? 

O rapaz protegeu os olhos, ajeitou o 
cinto e pôs uma parte da camisa para dentro 
da calça com a outra mão. 

– Problemas na cozinha. Precisavam 
da mim lá e me ausentei, – mexeu 
timidamente o cabelo. – Seja lá quem tenha 
sido, não fez barulho. Ou algum hóspede 
teria me avisado. 

Santos Passos voltou a lanterna para 
o fundo e continuou a avaliação da perda. 
Não haviam deixado uma caixa sequer. Já 
não tinha mais o relógio, agora as caixas. O 
que mais perderia? Coçou ao redor do pulso 
e sua respiração começou a acelerar. 

– O senhor está bem? Quer que eu 
chame a polícia? – perguntou o rapaz. 

Piscou os olhos. Estavam ardendo de 
tanto tempo abertos. 

– Não precisa ligar pra ninguém –
 respondeu oco, e devolveu a lanterna 
jogando-a no peito do jovem. – Só preciso de 
uma coisa. Preciso ver a lista de hóspedes. 

– E o sangue no carro? Alguém pode 
ter sido assassinado. 

Encarou-o com as pálpebras em 
fenda. Massageou o pulso sem se dar conta 
que relaxara um pouco, mas sentia os 
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músculos da face tesos, duros como corda de 
forca. Estava velho, finalmente. Vivera 
demais para dar ouvido àquelas 
divagações sobre fotos, relógios e caixas. 
Insatisfação juvenil e questionamentos 
existenciais, algo do eco do que os 
professores de escola resmungavam. Nunca 
entendeu exatamente o que queriam dizer, e 
menos ainda como ele poderia 
se ter inclinado a tais tolices. Tinha um 
problema, precisava resolver o problema, e 
não criar outro como o garoto idiota 
pretendia ali. Olhou para as impressões 
de sangue no vidro. Não era covarde 
como um professor colegial. Os músculos 
da bochecha estavam duros feito casca de 
noz. 

Entrou no carro e apanhou a 
agenda com a lista de endereços, cobranças e 
dívidas. Folheou até encontrar páginas em 
branco. 

– Você vai me ajudar, – rangeu o 
maxilar apontando o indicador para o garoto, 
– você vai ligar pra todos os quartos, e vai 
ver eles um por um. 

– Mas senh- 

– Acho melhor a gente se 
entender logo, garoto. O gerente não vai 
gostar de saber que teve problemas com um 
cliente porque você estava na cozinha ao 
invés de estar no seu posto… 

 

VIII 

“Filhas da puta”. Santos Passos 
caminha de um lado para o outro na recepção 
apertada. A cada três passos uma volta. O 
recepcionista, moleque de 18 ou 19 anos, 
tremulava atrás do balcão na busca pelo livro 
de hóspedes. 

– Deve estar aqui em algum lugar… 
meu primo vive usando pra anotar recados, 
sabe? 

Tudo vinha à cabeça de Santos Passos 
como uma descarga de merda. O velho da 
recepção, a foto, a história de setor 
administrativo, o sumiço das caixas. Depois 
de todos aqueles anos, da saída às pressas de 
São Paulo, da vida sem celular, sem emprego 
fixo, sem casamento no papel, o menino 
registrado somente no nome da mãe, depois 
de tudo, o haviam achado. 

– Aqui! – o garoto puxa um caderno 
“10 matérias”, papel amarelado, capa com 
jovens brancos saltando de paraquedas – Não 
sei como isso pode ajudar a resolver o que 
houve com o seu carro… você acha que tem 
alguém conhecido seu aqui? 

A lista era amadora. Anotações em 
garranchos, nomes sem sobrenome, nenhum 
documento anotado. Folheou com rapidez, 
buscando o dia anterior. A maior parte dos 
registros indicava putas: nomes genéricos 
dando entrada pela noite para sair de manhã 
cedo. Alguns tinham cara de road trip: cinco 
entradas seguidas, todas de nomes que 
ninguém usava há vinte anos atrás, tipo Theo 
e Enzo. “Filhas da puta”. Santos Passos para 
em um ponto da lista. Três entradas seguidas: 
Rubem, Simeão e Judá. “Três dos outros 
onze…”. 

– Garoto, o vigia do turno anterior 
está aqui há quanto tempo? 

– Eu e meu primo fomos contratados 
juntos, há mais ou menos seis meses. 

Santos Passos coça o pulso com força. 
Checa novamente o carro do outro lado da 
rua. 

– Não! Um velho… 60, 70 anos, sei lá, 
de óculos… – a expressão do recepcionista 
pendula entre confusão e medo. 

– Vai desculpar, mas não trabalha 
ninguém assim aqui não. Só sou eu, meu 
primo, o cozinheiro e a dona. 
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“Filhas da puta”. Santos Passos 
agarra o braço do garoto e dispara em direção 
ao segundo andar. A idade cobra seu preço. 
As pernas fraquejam entre os degraus. “Eles 
queriam que eu visse isso. Como me 
acharam? Quando? Que merda foi aquela no 
carro?” Por um momento tudo escurece. “O 
senhor está bem?”. Não responde. Não para. 
Arrasta-se até seu quarto. 

Vinte anos antes, Santos Passos usa 
um terno demasiado curto e já desbotado. 
Está em um escritório alugado na Rua 
Augusta. Os outros onze conversam entre si 
animosamente. Santos Passos está tenso. 
Checa as centenas de caixas que ocupam 
quase a totalidade do espaço. Peso. Tamanho. 
Tenta sacudi-las. Nada. “O que tem dentro 
delas?”. Judá ri. Os outros dez o 
acompanham. 

Vinte anos mais tarde Santos Passos 
está sentado na cama do hotel. Os lençóis, 
outrora branco-cloro, estavam coloridos dos 
tons entre o vermelho sangue e o marrom 
coágulo. As caixas, espalhadas sobre a cama, 
abertas, expunham um mosaico feito com as 
partes do corpo do que provavelmente era o 
primo do recepcionista. Ou talvez o 
cozinheiro. O garoto está de boca aberta. 
Parece gritar. Ninguém ouve. Nem mesmo 
Santos Passos. “Deixaram uma caixa 
fechada”. Põe-na debaixo do braço. 
Autômato, cruza corredor, escadas, recepção, 
estacionamento. “Eles me acharam”. Liga o 
carro. Coloca a caixa do banco do carona. 
“Filhas da puta”. 

 

IX 

Para onde iria não é uma questão de 
trajeto pontual, antecipadamente 
programado, esta situação obriga uma fuga, 
pelo retrovisor ainda vê a merda do hotel, 
ainda vê aquele idiota do recepcionista 
gesticular alguma coisa, não voltaria, tentaria 

escapar, talvez não fosse inteligente o 
bastante para denunciá-lo, que o denunciasse 
então, tudo em si já era denúncia, esta caixa 
ao lado, este carro que emite sons inefáveis, 
gravíssimo erro de confiar naquele mecânico, 
o acelerador não o faz ir além, que sorte a 
existência de civilização poucos metros 
adiante, cidade do interior, larga o carro 
próximo a uma padaria, é obrigado a não 
deixar a caixa no banco do carona, bom dia 
senhor, uma jovem de cerca de dezenove 
anos, bonita, lábios avermelhados, sorriso 
encantador, me dá uma média, vocês têm 
queijo prato aí, sim senhor, MÉDIA COM 
QUEIJO PRATO, senta numa cadeira velha 
de madeira, uma mosca grudada na mesa 
sugando farelos de pão, ei por favor tem 
como limpar isso aqui, uma senhora obesa sai 
da cozinha armada de um pano de prato 
imundo e um borrifador, jatos sobre o espaço, 
algumas gotículas vão sobre a mão que 
segura a caixa, o pano desliza, a mosca pousa 
no ombro da mão que segura a caixa, vocês 
não têm nenhum inseticida não, a obesa não 
responde, um grunhido junto com um olhar 
questionador para o objeto que segura, ei isso 
não é da sua conta, então não têm nada para 
matar a mosca, tudo bem, o pedido demora 
meia hora, vão entrando um casal de idosos, 
um grupo de adolescentes uniformizados 
pegam biscoitos Trakinas, um deles encara 
Passos, ei moço que tanto o senhor segura aí, 
tá se tocando é, em seguida a jovem 
atendente traz a média com queijo prato se 
desculpando pelo atraso, houve um 
probleminha com o gás e a torradeira estava 
com mal contato, Passos esquece a existência 
do adolescente, sua atenção é toda no café, o 
pão não aparenta estar quente, a mosca pousa 
sobre ele, suas patas se esfregam num desejo 
incalculável, sugar, sugar, que merda 
maldita, a mão que segura a caixa 
instantaneamente se joga sobre o pão-mosca, 
foi mais rápida, que merda nem café mais a 
gente pode tomar em paz, essa imundície 
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aqui, a jovem atendente aparenta 
preocupação, ainda não tinha pagado o 
pedido, caberia à obesa a obrigação, o casal 
de idosos se vira para Passos, a idosa se 
levanta da mesa carregando algo que parecia 
um cordão, meu amado tome esse tercinho, 
carregue com você, você está precisando orar, 
Passos pega o terço com a outra mão, enrola 
sobre a caixa, quem sabe isso lhe traria algum 
livramento, a obesa, agora consegue perceber 
como era gigante, uns dois metros talvez, o 
encara com a mão aberta, vê também um 
movimento estranho da jovem atendente, ei 
está ligando para quem, um som gutural da 
obesa o intimida, merda a porra da carteira, 
suas mãos vasculham os bolsos da calça, 
merda. 

X 

– (22:12) O número chamado não está 
disponível no momento. 

– (22:14) O número chamado não está 
disponível no momento. 

– (22:17) O número chamado não está 
disponível no momento. 

– (22:19) O número chamado não está 
disponível no momento. 

– (22:21) O número chamado não está 
disponível no momento. 

– (22:23) Alô? Alô? É o Santos Passos. 
Por favor, não desliga. Por favor. Sou eu 
mesmo.  Eu… (pausa de quatro segundos) 
Cara, está acontecendo. Desculpa ligar, eu 
não queria ligar, eu sei que… Tá bom, eu tô 
calmo. (respiração ofegante) Eu estive por ali 
o tempo todo. Tentando vender aquilo. Anos 
e anos. Eu gastava um talento descomunal 
para esses joguinhos de convencimento. Ah, 
se eu tivesse usado essa inteligência para 
outra coisa, eu tava rico. Tipo o Silvio Santos, 
dono de metade do Brasil. Mas a gente 
escolheu aquilo. Eu fiquei quieto, fazendo o 
meu trabalho. É estranho porque parece que 
justamente quando abri mão de tudo, quando 

desisti de vender e resolvi fugir, eles vieram. 
Alô? Tá me ouvindo? Droga de telefone. O 
que eles têm na cabeça? Como? Não, não, eu 
estou bem. Não fizeram nada comigo, foi só o 
carro e… (respiração entrecortada) Você não 
imagina, cara… Não imagina o que eles 
fizeram naquele quarto de hotel… Sim. Sim, 
eu sabia do que eles eram capazes, e você 
também. Eu não tava duvidando. (pausa de 4 
segundos) Tá, cara… tô calmo. Eu tô aqui 
numa cidadezinha, um buraco… na verdade 
acho melhor nem te dizer o nome. (pausa de 
seis segundos, baixa o tom de voz) Eu tô 
ficando louco. Cada vez que alguém passa na 
rua meu coração aperta… Não, não vou te 
dizer o nome da cidade! Esse telefone é duma 
padaria, eu entrei aqui e não tenho carteira 
pra pagar a conta, não tenho documento, 
deixei tudo lá… Cara… Não, não, eu vou me 
virar. Voltar pro hotel, sem chance. Não, eu 
nem tenho cartão do banco comigo. 
(resmungo abafado) Eu preciso da sua ajuda. 
Se eles souberem que você tá falando 
comigo… me desculpa… (tom ainda mais 
baixo, quase inaudível) Você acha que eles 
sabem da minha família? (silêncio de dois 
segundos) Se encontra comigo, cara. Não, não 
fala. Já disse que não confio nesse lugar. 
Minas Gerais? Esquece. Eu vou te ligar de 
novo de um número mais seguro. (respiração 
ofegante) Vou ter que dar um jeito de sair 
daqui. A gorda maldita tá me encarando de 
longe sem parar. Não, não dá pra ela ouvir. 
Eles estão querendo fechar. Eu vou correr pro 
carro e que se dane. A polícia deve tá vindo 
de qualquer jeito. Caramba… eu nem sei 
como vou fazer pra abastecer. Se a polícia 
rodoviária me parar? Eu não posso me 
preocupar com tudo. (chiado) O quê? Alô? 
Alô? Fala de novo. É, eu tô com uma caixa 
comigo. Está fechada. Cara, se eles te 
mandarem alguma coisa pelo correio, larga 
tudo e foge. Leva esse celular, é o único 
número seu que posso entrar em contato. 
Como isso foi terminar assim? Céus… Você 
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sabe de mais alguém? Nunca mais teve 
notícias de nenhum deles? (pausa de oito 
segundos) Eu sei, cara, me desculpa por ligar, 
não queria envolver você nisso. (pausa de 
três segundos) Deixa comigo. Deixa comigo. 
Eu sei o que fazer.  A atendente tá olhando 
pra mim, e o gerente tá com ela. Cara, acho 
que eles estão ligando pra polícia. Eu entro 
em contato logo. (pausa de cinco segundos, 
vozes indistintas no fundo, e o telefone é 
desligado violentamente). 

Autoria 

 

Episódio XI – Luciano Cabral  

Episódio XII – Jonatas Tosta  

Episódio XIII – Pedro Sasse  

Episódio XIV – Gabriel Sant’Ana  

Episódio XV – Lucas Carvalho 
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Altergrafia apresenta: 

Cartas para o futuro 
Projeto Analepses 

 

Quinta-feira, 29 de fevereiro de 1996 

 

Meu nome é Karen. Hoje faço três 
anos.  

Mentira.  

Nasci em 1984, um ano bissexto, 
exatamente no dia 29 de fevereiro. Isso me faz 
ter 12 anos. Mas hoje, 29/02/96, é meu 3° 
aniversário. 
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Não tenho um diário. Até tentei 
escrever um, durou um tempo mas desisti. 
Minha vida não é tão interessante assim pra 
registrar o que faço diariamente. Mas hoje me 
deu vontade de escrever. Afinal, é meu 
aniversário, e isso é uma coisa rara na minha 
vida, só acontece a cada quatro anos. 

 

Não sei por que estou escrevendo 
isso, nem pra quem. Mas vou falar um pouco 
sobre mim.  

Moro num apartamento com meus 
pais, sou filha única.  Finais de semana a 
gente vai pro sítio na serra. Lá é friozinho, 
ótimo pra ficar lendo. Outro lugar que adoro 
é a casa dos meus avós, pais da minha mãe. 
Eles são muito legais, muito mais do que 
meus pais, na verdade.  

As coisas que mais amo são: ler, ir ao 
cinema, comer chocolate branco, dançar (faço 
balé toda segunda e quarta) e ouvir música. 

Estou na 6ª série e essa semana 
aconteceu algo novo comigo. Eu beijei um 
garoto. Não vou falar o nome dele porque 
tenho vergonha mas foi meu primeiro beijo. 
Não foi de língua mas mesmo assim fiquei 
nervosa, parecia que meu coração ia explodir. 
Foi na escola mesmo, na hora do recreio. É 
estranho, devo dizer. O fato é que não sou 
mais BV (boca virgem). Não fui a primeira na 
turma mas pelo menos também não serei a 
última. 

Não tenho mais nada pra contar. 
Espero que venham mais novidades nesses 
meus 12 anos, nesse meu 3° aniversário. 

 

Terça-feira, 29 de fevereiro de 2000 

 

Aqui quem escreve é a Karen. Eu 
estou muito triste. Não sei o que fazer. O ano 
2000 chegou. 

Hoje é meu aniversário, meu 4° 
aniversário. 16 anos e minha vida é uma 
merda. 

Essa noite subi no terraço do prédio 
pra fumar um cigarro escondida, como 
sempre faço. Chegando lá me aproximei da 
beirada, olhei a cidade iluminada e minha 
vontade era desistir de tudo. Dos meus 
sonhos, dos meus pais, da escola, dos amigos 
que não tenho, da vida. Não tive coragem. 

Ano passado desisti do balé, que era 
algo que gostava tanto. Só que depois de 
tanto tempo, não via mais sentido naquilo. 
Sei lá... É como se tudo estivesse perdendo o 
sentido pra mim.  

No nascer desse novo século, desse 
novo milênio, o mundo inteiro parece não 
fazer sentido.  

Engraçado escrever esse relato, essa 
carta pra ninguém. A ideia quando escrevi a 
primeira não era criar uma tradição mas 
senti, de novo, uma vontade de desabafar em 
palavras.  

Feliz aniversário, Karen.  

Não sei se farei isso daqui a 4 anos. 
Não sei nem se estarei aqui. 

 

Domingo, 29 de fevereiro de 2004 

 

Olá. Prazer de novo, Karen, versão 
2.0.  

5° aniversário, 20 anos de idade. 

Estava relendo as cartas que escrevi 
em 96 e em 2000. Acho que sou uma pessoa 
tão melhor hoje. Os últimos anos foram bons, 
de diversas maneiras. Talvez tenha sido a 
faculdade, que me abriu o mundo. 
Conhecimentos novos, pessoas novas, festas, 
sexo e tantas outras coisas. 
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Hoje me sinto muito mais confiante e 
segura de mim mesma. 

Nem tudo foi perfeito, claro. Meus 
pais foram morar no sítio da serra e hoje 
divido um apartamento com uma colega. É 
bom por um lado porque tenho mais 
liberdade pra sair, chegar em casa a hora que 
quiser, levando quem eu quiser comigo. Tive 
alguns relacionamentos mas nenhum 
duradouro ou bom o suficiente a ponto de 
valer o esforço de mencionar. 

Além disso, faz dois anos que perdi 
meus avós. Primeiro foi minha avó e, alguns 
meses depois, meu avô. Minha avó morreu 
de doença, meu avô morreu de saudade. Foi 
um período meio triste, até porque eles 
cuidaram de mim quando pequena, cresci 
com eles. Acho que sentirei saudades sempre. 

De qualquer forma, os próximos anos 
serão de muitas felicidades e conquistas, 
tenho certeza! É bom ter 20 anos! 

 

Sexta-feira, 29 de fevereiro de 2008 

 

É, cá estou novamente, Karen, 
escrevendo no dia do meu aniversário. Esse é 
o 6° já. 24 primaveras. 

A vida adulta é mais complicada do 
que a gente pensa. Trabalho num emprego 
merda, que não me valoriza e não me 
satisfaz. Quase 5 anos de faculdade pra isso! 
Fico triste, às vezes. A vida é um constante 
choque de realidade. Queria largar o trabalho 
mas não posso contar mais com a mesada dos 
meus pais e tenho contas pra pagar (no 
apartamento que ainda divido!). Mas estou 
procurando outras coisas. Enquanto isso, vou 
levando até onde dá. 

E algo incrível aconteceu comigo. 
Estou namorando! O nome dele é Jonas. 

Ele é muito doce, amo estar com ele, 
ir ao cinema, sair para dançar ou mesmo ver 
um filme em casa. Estamos juntos há quase 2 
anos! Ele mora com os pais, tem um irmão, 
mas também trabalha. Jonas é meio artista, 
meio poeta, escreve de vez em quando, 
compõe, toca violão. 

Em julho vamos tirar nossas 
primeiras férias juntos, não poderíamos estar 
mais animados. Ainda não sabemos pra onde 
ir mas queremos ir para um lugar longe, um 
lugar diferente, onde ninguém nos conheça. 

Quem sabe coisas boas não estão 
reservadas pra gente? Não quero bancar a 
sonhadora mas Jonas é meu parceiro mais 
duradouro e sinto que poderia viver o resto 
da vida ao seu lado.  

Tomara que eu esteja certa! 

 

Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 

 

28 anos esta noite. Quase 30. Pela 7ª 
vez na vida, faço aniversário. 

Os últimos 4 anos foram de muitas 
mudanças. Eu e Jonas casamos e fomos morar 
juntos. Tivemos alguns altos e baixos, como 
em toda relação. Tiveram momentos em que 
achei que não conseguiria manter o 
casamento, em que pensei em fugir. Acho que 
ele também teve suas dúvidas.  

No entanto, há menos de 1 mês, tudo 
mudou. Nasceu nossa filha, Ana. 

Quando soube que estava grávida, 
me lembro do medo que senti. Fiquei feliz 
também, claro, mas não foi uma gravidez 
planejada e, quando descobri tantas 
inseguranças passaram pela minha cabeça.  

Sempre achei que quando me 
tornasse mãe iria ter uma carreira profissional 
brilhante e estável e estou na mesma empresa 
fazendo a mesma coisa há tantos anos já. 



Poligrafia Revista Crime Jun-Jul/16 

 

 

39 

Achei também que era muito nova para ter a 
responsabilidade de cuidar de outro ser 
humano, sendo que mal sabia cuidar de mim 
mesma. Fora que a relação com Jonas passava 
por uma fase delicada.  

Mas Ana veio e todas as questões ou 
se resolveram ou tiveram que ser deixadas de 
lado. Agora tudo está bem. 

 

Ana é a coisa mais especial que já 
aconteceu na minha vida.  

 

Segunda-feira, 29 de fevereiro de 
2016 

 

Aos 32 anos, sou uma mulher 
balzaquiana. Pois é, hoje é meu aniversário de 
número 8. 

Quase desisti de escrever essa carta. 
De novo. Acho que dessa vez, pesou a força 
do hábito e da tradição, embora não tenha 
tanta vontade de escrever. 

Estou separada de Jonas.  

Foi um processo muito complicado e 
doloroso e tiveram erros de ambas as partes. 
Mas acabou. No entanto, volta e meia me vejo 
pensando em Jonas. Sinto saudades dele, 
apesar de tudo o que aconteceu. E tenho 
certeza que ele também sente minha falta. 

Independente de qualquer coisa, eu e 
Jonas estaremos sempre ligados pela nossa 
Ana. Pode parecer clichê mas ela é a 
verdadeira luz na minha vida. Cada vez que 
olho para ela, fico tão feliz e até orgulhosa de 
mim mesma. Ela acaba de fazer 4 anos. Mora 
comigo e alguns finais de semana fica com o 
pai. 

A única coisa que desejo é que Ana 
tenha sorte. Sorte de uma vida melhor que a 
minha. Me arrependo de muitos erros que 
cometi. Espero que ela consiga aprender 

melhor com seus próprios erros do que eu 
jamais consegui aprender. 

Parece que a minha vida é uma 
sucessão de flashbacks em que sempre faço as 
mesmas escolhas e cometo os mesmos erros. 

 

Sábado, 29 de fevereiro de 2020 

 

Olá, Karen.  

Eu sou você ontem. Sou a Karen do 
passado falando com você, a Karen do futuro. 

Hoje é meu 9° aniversário. Faço 36 
anos. 

Quando comecei a escrever essas 
cartas, não tinha motivação ou objetivo 
claros. Era mais um desabafo. Hoje, talvez 
pelo amadurecimento, sei para quem escrevia 
esse tempo todo. Eram cartas para o futuro. 

Ana está no 3° ano do colégio, é uma 
menina estudiosa, adora ler. Às vezes me 
espelho nela, vejo que tem muito de mim ali, 
assim como também tem muito de Jonas, 
claro. 

Tiveram algumas pessoas que 
passaram pela minha vida nos últimos anos. 
Umas me deram a esperança de um novo 
começo, outras apenas me decepcionaram. A 
vida é um pouco decepcionante, no fim das 
contas. Embora tenham momentos e pessoas 
que fazem tudo valer a pena.  

Se continuar com essas cartas, e se 
nada acontecer no meio do caminho, no 
próximo aniversário farei 40 anos. 

Uau! 

Quando era mais nova, achava que 40 
anos era muito tempo. E talvez seja. Se for 
pensar, muita coisa aconteceu comigo nesse 
tempo. Mudei e continuo mudando. No 
entanto, lendo essas cartas em retrospecto, 
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parece que tudo passou num estalar de 
dedos, num piscar de olhos. 

Muita gente gosta de dizer que se 
pudesse refazer as escolhas da vida faria tudo 
igual. Eu acho que faria tudo diferente. Não 
tudo, mas muitas coisas. 

Desejo boa sorte a você, Karen do 
futuro. Apesar de tudo, nunca deixe de 
acreditar. 
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Metagrafia 
Luciano Cabral 

 

Skaz: o estilo coloquial na literatura 
“Apostei como homem a quem não 

doera empobrecer: o luxo também sacia; é 

essa saciedade terrível! para ela nada basta… 

nem as danças do Oriente, nem as lupercais 

romanas, nem os incêndios de uma cidade 

inteira lhe alimentariam a seiva de morte, 

essa vitalidade do veneno de que fala Byron”. 

Retirado de Noite na Taverna, de 

Álvares de Azevedo, o trecho acima é parte 

de uma história contada pelo narrador 

Claudius Hermann. Publicada em 1855, sob a 

influência exageradamente romântica de 

poetas como Lord Byron, ela não é um 

exemplo do estilo skaz. Pelo contrário, posso 

dizer que é o oposto disto. 

Skaz é uma palavra russa que significa 

“contar” ou “dizer”. O escritor que utiliza 

este estilo, quer se aproximar da fala (e não 

do que faz Azevedo). O vocabulário e a 

estrutura da frase são típicos da linguagem 

coloquial – para que se tenha a impressão de 

estarmos lendo um relato espontâneo, 

sincero, sem ornamentações e beletrismos. 

Um bom exemplo desta estratégia está no 

conto “Lapa”, de João Antonio: 

“[…] Continuaram o joguinho e o 

malandro lhe mordeu os últimos, folgando, 

devagar, quatro horas de jogo. Por último, 

dando alarde ao desacato, manejava o taco 

com uma mão só e dava uma lambujem, um 

partido de quinze pontos na bola dois. Era 

escandaloso. Bacalau estava perdendo a linha 

que todo malandro tem. Não se faz aquilo na 

sinuca. Vá que se faça dissimulada, trapaça, 

até furtos de pontos no marcador. Certo, que 

é tudo malandragem. Mas desrespeitar 

parceiro, não. A própria curriola se assanhou, 

desaprovando”. 

Publicado cem anos depois de Noite na 

Taverna, o objetivo desta 

narrativa é outro: emular as tensões do 

cotidiano do proletariado. E o estilo precisa 

fazer jus a isso. A elegância não tem sentido 

neste espaço. Então, é preciso encurtar as 
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distâncias entre os personagens e suas vozes. 

Certamente, isso é uma ilusão. A fala real é 

repetitiva, redundante e entrecortada. Mas o 

resultado literário, quando bem calculado, é 

eficaz porque faz pensar que é 

autêntico. Quando o escritor, usando o 

estilo skaz, consegue convencer de que tal ou 

qual personagem é verossímil, quem ganha 

somos nós leitores. Porque mais uma boa 

história foi escrita. 

E vocês? Como fazem para tornar a 

voz de seus personagens autêntica e 

verossímil? 
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Quem tem medo de fluxo de consciência? 
“Os olhos no teto, a nudez dentro do 

quarto; róseo, azul ou violáceo, o quarto é 

inviolável; o quarto é individual, é um 

mundo, quarto catedral, onde, nos intervalos 

da angústia, se colhe, de um áspero caule, na 

palma da mão, a rosa branca do desespero, 

pois entre os objetos que o quarto consagra 

estão primeiro os objetos do corpo; eu estava 

deitado no assoalho do meu quarto, numa 

velha pensão interiorana, quando meu irmão 

chegou pra me levar de volta; minha mão, 

pouco antes dinâmica e em pura disciplina, 

percorria vagarosa a pele molhada do meu 

corpo, as pontas dos meus dedos tocavam 

cheias de veneno a penugem incipiente do 

meu peito ainda quente; minha cabeça rolava 

entorpecida enquanto meus cabelos se 

deslocavam em grossas ondas sobre a curva 

úmida da fronte; deitei uma das faces contra 

o chão, mas meus olhos pouco apreenderam, 

sequer perderam a imobilidade ante o voo 

fugaz dos cílios; o ruído das batidas na porta 

vinha macio, aconchegava-se despojado de 

sentido, o floco de paina insinuava-se entre as 

curvas sinuosas da orelha onde por instantes 

adormecia; e o ruído se repetindo, sempre 

macio e manso, não me perturbava a doce 

embriaguez, nem minha sonolência, nem o 

disperso e esparso torvelinho sem 

acolhimento; meus olhos depois viram a 

maçaneta que girava, mas ela em movimento 

se esquecia na retina como um objeto sem 

vida, um som sem vibração, ou um sopro 

escuro no porão da memória; foram pancadas 

num momento que puseram em sobressalto e 

desespero as coisas letárgicas do meu quarto; 

num salto leve e silencioso, me pus de pé, me 

curvando para pegar a toalha estendida no 

chão; apertei os olhos enquanto enxugava a 

mão, agitei em seguida a cabeça para agitar 

meus olhos, apanhei a camisa jogada na 

cadeira, escondi na calça meu sexo roxo e 

obscuro, dei logo uns passos e abri uma das 

folhas me recuando atrás dela: era meu irmão 

mais velho que estava na porta; assim que ele 

entrou, ficamos de frente um para o outro, 

nossos olhos parados, era um espaço de terra 

seca que nos separava, tinha susto e espanto 

nesse pó, mas não era uma descoberta, nem 

sei o que era, e não nos dizíamos nada, até 

que ele estendeu os braços e fechou em 

silêncio as mãos fortes nos meus ombros e 

nós nos olhamos e num momento preciso 

nossas memórias nos assaltaram os olhos em 

atropelo, eu eu vi de repente seus olhos se 

molharem, e foi então que ele me abraçou, e 

eu senti nos seus braços o peso dos braços 

encharcados da família inteira; voltamos a 

nos olhar e eu disse “não te esperava” foi o 

que eu disse confuso com o desajeito do que 

dizia e cheio de receio de me deixar escapar 

não importava com o que fosse lá dizer, 

mesmo assim eu repeti “não te esperava” foi 

isso o que eu disse mais uma vez e eu senti a 

força poderosa da família desabando sobre 

mim como um aguaceiro pesado enquanto 

ele dizia “nós te amamos muito, nós te 

amamos muito” era o que ele dizia enquanto 

me abraçava mais uma vez; ainda confuso, 

aturdido, mostrei-lhe a cadeira do canto, mas 

ele nem se mexeu e tirando o lenço do bolso 

ele disse “abotoe a camisa, André”. 
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Há quem diga que narrativas de fluxo 

de consciência são difíceis, seja para o leitor 

ou para o escritor. A questão é que, se não for 

bem feito, a história tende a se arrastar, a ficar 

lenta demais, e certamente aborrecerá o leitor. 

Mas o fato é que o fluxo de consciência é 

uma estratégia eficaz para quem almeja 

puxar o leitor para o mais próximo possível 

do personagem. 

O termo foi cunhado por William 

James, psicólogo americano irmão do escritor 

Henry James. Em literatura, ele se refere à 

sucessão contínua de pensamentos da mente 

humana. Entendida como caótico, rebelde e 

incontrolavelmente associativo, o 

pensamento tende a caminhos sinuosos e 

confusos. O que narrativamente o fluxo de 

consciência faz é imitar estas características 

da mente enquanto o personagem conta sua 

história. 

Um dos romances mais interessantes 

para se ver esta estratégia é o Lavoura Arcaica, 

de Raduan Nassar. O trecho acima é o 

capítulo que abre o livro. Nassar não 

extrapola o fluxo (como faz James Joyce, 

em Ulisses), mas se utiliza dele para tratar de 

temas espinhosos como intriga familiar, 

tradição, profanação e incesto. Atados ao 

pensamento do personagem André, nós 

leitores já mergulhamos na privacidade do 

protagonista: ele se masturbava no momento 

em que seu irmão bate à porta. 

Esteticamente, Lavoura Arcaica envolve 

não apenas por nos obrigar a ser íntimos do 

protagonista, mas também por lançar mão de 

metáforas e associações imagéticas, como 

esta: “se colhe, de um áspero caule, na palma 

da mão, a rosa branca do desespero”. 

Admito que não é fácil escrever 

usando fluxo de consciência. É algo 

desafiador, a meu ver. No entanto, não se 

deve ter medo dele. É preciso ter grande 

controle da narrativa para que a coisa dê 

certo. É preciso remodelar as conjunções, as 

vírgulas e os pontos (e talvez até abrir mão 

deles). Tendo criatividade e técnica em 

mente, o resultado pode ser gratificante para 

o escritor. E mais ainda para o leitor.

 


