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Apresentação
Raquel Abreu-Aoki

Decidi aventurar-me pelo mundo das fics (apelido para fanfictions)
quando percebi o desejo dos meus alunos pela escrita criativa e livre.
Meu objetivo foi proporcionar um espaço colaborativo e interativo
como são os fandons (em ambientes virtuais). Mas o que são as fics
afinal?
Conhecidas como fanfictions/fanfic, as ficções criadas por fãs
têm se tornado uma prática comum entre as comunidades de pessoas
aficionadas por obras literárias e cinematográficas ou mesmo por
artistas, bandas, filmes etc. Constroem um universo paralelo ao original
e ampliam a relação dos fãs com as obras e artistas que admiram –
sem que exista nenhum intuito de quebra de direitos autorais e de
lucro envolvidos nessa prática. Em sua pesquisa “Do fã consumidor ao
fã navegador”, Vargas explica bem essa questão:
“os autores (ficwrites) de fanfictions dedicam-se a escrevê-las em virtude de
terem desenvolvido laços afetivos tão fortes com o original, que não lhes basta
consumir o material que lhes é disponibilizado, passa a haver a necessidade de
interagir, interferir naquele universo ficcional, de deixar sua marca de autoria”.1

Diferente dos gêneros mais comuns da literatura, a fanfic
permite que espectadores manifestem sua autonomia ao desenvolver
sua própria versão de um fato ou história já existentes (preenchendo
1

VARGAS,

Do fã consumidor ao fã navegador, 2005, p. 13.

os gaps). A reescrita da história partindo do ponto de vista do leitor
é a base para a fanfic, que se qualifica por explorar ao máximo as
entrelinhas do texto original.
Além disso, bem mais do que textos de aspirantes a escritores, as
fics também cumprem um forte papel de preenchimento das lacunas
existentes no âmbito representacional das figuras da sociedade
múltipla em que vivemos. Muitas pesquisas revelam essa questão,
entre elas “A literatura marginal na internet: o fenômeno fanfiction
como instrumento de disseminação e divulgação das/nas margens”,
em que Neves esclarece:
suas manifestações têm se voltado para temas esquecidos pelas “literaturas
canônicas” com uma atenção significativa aos temas da miséria, da fome, das
desigualdades sociais e, ultimamente, da violência urbana; tem-se percebido,
nesse contexto temático, maior engajamento político e compromisso social do
escritor.2

Esse gênero é relevante não apenas por dar vasão à criatividade,
mas também como difusor de questões socioculturais peculiares às
minorias marginalizadas e que antes eram retratadas de forma precária
ou replicada pela literatura tradicional. Sendo assim, garante-se um
certo espaço e alcance aos ficwrites, conferindo-lhes maior visibilidade
e representatividade.
O livro que está em suas mãos é composto por várias fanfics
escritas por alunos do Estudo Temático que ministrei: “O receptor no
comando”. O resultado que tivemos demonstra a ascensão da figura
do leitor-criador, autônomo e com uma escrita independente. Sintamse livres também para modificar e expandir o universo das histórias.
Boa leitura!

Referências
NEVES, André de Jesus. A literatura marginal na internet: o fenômeno fanfiction como instrumento de disseminação
e divulgação das/nas margens. Revista do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural, Brasília, v. 1, n. 1,
jan./jun. 2011.
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210f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Passo Fundo,
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Presente
R.Eda

Uma história para os pais e mestres e amigos que presenteiam
aqueles que amam com a mais bela dádiva do mundo: livros.
Tudo começou com um livro: o mais nobre dos presentes. Dado
por uma tia, sob a recomendação de um primo, que o descobriu através
de sua esposa.
Não foi o primeiro. Muito menos o último. Mas era um livro
especial, um livro que mudaria as coisas. Não tudo, mas coisas
importantes.
O livro falava sobre perspectivas. Não que eu tenha entendido
isso tão concretamente da primeira vez. Não me recordo exatamente
da maneira como a lição chegou a mim em meus poucos anos de idade.
Lembro bem da afeição que senti pelo Gambá que teve de reaprender
a sorrir, do deslumbre de como tão poucas linhas em cada página
podiam falar tanto. Lembro da honestidade do autor ao dizer antes
mesmo de começar que a história não era dele, de sua busca por ela
sem resultados e de sua decisão de contá-la, pois merecia ser ouvida.
Quem era esse Autor? Lembro de expressar interesse aos meus
pais, de descobrir que esse tesouro que me fora dado era apenas um de
muitos, da minha decisão de ir atrás de todos eles e da determinação
de não descansar até conseguir a coleção completa.
Quantas horas passei presa às páginas? Lendo e relendo cada
palavra, absorvendo cada ilustração. Não eram apenas as histórias

– ou estórias como Ele sempre colocava – que me cativavam. Suas
dedicatórias eram tão tocantes quanto os livros em si: recados aos
pequenos e grandes que estavam prestes a embarcar em um novo
mundo, conselhos aos pais que liam para suas crianças.
Foi assim, na quietude de meu quarto, perante a caixa guardiã
dos meus preciosos livros, que me deparei com uma verdade inusitada:
que era possível amar alguém que nunca se viu, considerar amigo
alguém que nunca se abraçou, achar conforto em uma voz que nunca
se ouviu. E foi aí que surgiu a primeira faísca de uma nova aventura,
de um sonho secreto: conhecê-Lo.
Esse sonho eu guardei para mim, ainda muito novo, muito frágil
e, principalmente, muito importante para se dar voz. Uma pequena
vela recém acesa, fogo e fumaça em igual medida, ainda em risco de
se apagar. Tranquei-o debaixo de sete chaves, ou pelo menos pensei
que o fiz. Querendo elas ou não, crianças são transparentes com seus
desejos. Aquilo que eu queria tanto, ao ponto de esconder, era mais do
que claro para meus pais e mestres.
E o que são pais e mestres senão aqueles que nos guiam?
Aqueles que movem céu e terra para nos ajudar a crescer? Para nos
ver felizes? Com a dor da perda de meu avô ainda ardendo em meu
peito e com o gentil incentivo de minha mãe, escrevemos cartas a
Ele. Cartas que nunca foram respondidas, talvez nunca lidas, mas que
foram de todo jeito escritas, os sentimentos detrás das palavras soltos
ao mundo. E boatos dessa menina sonhadora, de alguma maneira,
chegaram até Ele. O que me levou a ouvir Sua voz em um recado que
deixara especialmente para mim.
Já tinha dado meu sonho, nem tão secreto, como realizado.
Ouvi-Lo dizer meu nome, saber que eu existia também no mundo dele,
como Ele sempre existiu no meu, era mais do que o bastante. Mas não
para meus pais ou para meus mestres, que pareciam ter unido forças
para guiar o próprio universo e trazê-Lo para perto.
Descobrir que eu O conheceria de fato, que O veria com meus
próprios olhos, roubou minhas palavras. Em absoluto silêncio, fiz a
escolha mais difícil de minha vida: qual livro teria a honra de carregar
Sua assinatura. Segurei ao meu peito o livro que continha a história
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que há muito tempo ali morava, andando como em procissão ao longo
da fila interminável de almas que foram tão tocadas por Ele quanto
eu. Finalmente estar à Sua frente raptou meu fôlego e não pude fazer
nada além de mudamente estender meu coração a Ele.
Um dos adultos atrás de mim deu-Lhe meu nome e tudo mudou.
Ele ergueu-Se e me acolheu em Seus braços. Não me lembro do que
Ele me disse, ou se consegui dizer um A que fosse em resposta, mas
cresci com a memória viva do calor de Seu sorriso e de Seu abraço, do
conforto e da segurança que senti tanto em meu coração quanto em
minha pele graças a Ele.
Os anos se passaram e meus livros ficaram mais dentro da caixa
do que em minhas mãos, mas eu sabia suas histórias de cor e as
carregava comigo aonde quer que fosse. Meu amor por Ele se tornou
uma característica intrínseca ao meu próprio ser. E um dia, Ele voltou
à minha cidade. Ir ao Seu encontro não era uma pergunta, mas uma
certeza. Ele não era mais unicamente um Mestre, mas também um
Amigo.
Vê-Lo novamente depois de tanto tempo foi um choque. A
memória perfeita de nosso primeiro encontro não mais condizia com a
realidade, para mim ou para Ele. Enquanto eu passei de menina para
mulher, aquela ilustríssima figura que morava nos mais belos palácios
de minha mente de repente se mostrou… um senhor.
Foi uma enorme surpresa, me deparar com a noção de que Ele,
em toda a sua sabedoria e bondade, era tão humano quanto eu, de
que o tempo e a vida não parariam, nem mesmo para alguém cujo
coração merecia ser ouvido por todos. Cheiro-de-Jasmim permeou
meus pensamentos e tive a realização de que ele ficara mais leve,
muito leve. Como uma libélula, ou um floco de paina, ou um papagaio,
pronto para flutuar ao vento em direção à Montanha Encantada.
Mas os olhos… Os olhos sempre tão importantes, que admiram a
flor com a pétala cortada. O que muda não é a diferença, mas os olhos.
Os meus olhos mudaram, mas os dele eram os mesmos. As palavras,
ainda que faladas, e não escritas, eram as mesmas. O mesmo calor, a
mesma gentileza, o mesmo aconchego que sempre senti ao ler seus
livros antes mesmo de conhecê-lo.
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De repente, eu não era mais a mulher crescida de quem me
orgulhava, mas novamente a menina, abraçando os livros ao peito
como se eles fossem meu próprio coração. Novamente a menina, que
não sabia colocar em palavras a saudade, pois só conseguia derramar
de seus olhos. Novamente a menina, se deparando com a verdade
avassaladora de que um dia ela sofrerá a perda deste homem que
esteve tão presente em sua vida quanto sua família e seus amigos.
Quando pude me colocar perante ele uma segunda vez, meu
pulso era um staccato em meus ouvidos. Enquanto a procissão
andava, tentei ensaiar em minha mente o que a mulher diria. Algo
inteligente e impactante, algo que talvez pudesse marcá-lo, mesmo
que minusculamente. Qualquer pincelada que fosse em retribuição às
pinturas que suas histórias ergueram nas paredes de minha alma, tão
coloridas quanto as penas de um Pássaro Encantado.
Ele assinou meu livro, olhou para mim e a menina falou mais
alto. Pensando agora, faz sentido, pois sempre foi ele quem confortou
a menina. A saudade que ainda estava por vir tomou conta de meu
coração, escapando por meus olhos mesmo com ele estando bem ali
à minha frente. A mulher estava horrorizada, morta de vergonha. Mas
a menina não sabia fazer mais nada além de chorar, embolando suas
palavras em meio a soluços.
Não ousei me apresentar e perguntar se ele se lembrava de mim.
Isso nem passou pela minha cabeça diante do desespero de saber que
essa pessoa que fazia do meu mundo um lugar tão belo e seguro,
algum dia, não mais seria parte dele. Assim como meu avô, como
minha avó. Não mais tomaria espaço em minha vida, deixando em seu
lugar uma lacuna preenchida apenas por memórias e saudades.
Tudo o que eu queria era dizer o quão importante ele era para
mim. O quanto suas histórias me tocaram e me fizeram quem eu sou.
O quanto eu o amo, hoje e para sempre. Mas nada disso foi articulado,
qualquer semblante de eloquência perdido.
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Espero que ele tenha entendido. Gosto de acreditar que sim pela
maneira que ele sorriu. Como ele pegou na minha mão e me deu o
maior presente de todos na forma de um pedido:
—Escreva para mim.
Se sua voz te falha agora, escreva para mim. Se a dor te paralisa
agora, escreva para mim.
Lembro de ter balançado a cabeça que sim, de ter chorado o
caminho de volta inteiro, mas de nada mais. Foi nesse momento que
comecei a entender um segredo com que todo autor cedo ou tarde se
depara: escrevo não somente porque quero, mas porque preciso.
Não cheguei a escrever diretamente para ele. Fui informada ainda
quando pequena que o número de cartas e mensagens e e-mails que
ele recebe diariamente era inimaginável, por isso não o fiz. Saber que
eu tinha sua permissão era o bastante para mim. Saber que a pessoa
que eu li praticamente durante a minha vida inteira tinha interesse
em minhas palavras deu à minha voz um poder inigualável e coloriu
levemente tudo o que tive a dizer desde então.
Quando ele morreu, me arrependi de não ter ao menos tentado.
Sua perda trouxe a menina novamente à tona, ainda que estritamente
restrita pela mulher. Aceitei as palavras de consolo de familiares,
amigos e mestres próximos e longínquos com graça e maturidade. Ao
cair da noite, chorei quietamente, abraçando meu travesseiro ao peito
como se sozinha eu pudesse sufocar a dor ou preencher o vazio.
O tempo não espera por ninguém e os anos passam. A saudade
não diminui nunca, mas ainda que me fira, a dor não mais me paralisa.
Ainda que as lágrimas ardam nos cantos dos meus olhos, minha voz
não mais me falha. E sendo que você me ensinou tanto a escrever
quanto a ler, estas palavras que escrevo agora, estas são para você:
Querido Autor-Mestre-Amigo,
Eu te amo. Hoje e para sempre. Meu mundo continua mais belo
e seguro por você ter existido nele.
Obrigada por tudo.
Menina.
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E para você que está prestes a ler este livro, se posso te dar
um conselho como um grande amigo um dia me deu, tenho isto a lhe
dizer:
A perda e a dor são partes da vida. Não tenha receio nem
vergonha de suas lágrimas. Aqueles que te tocam não desaparecem
nunca de seu coração, mesmo quando não mais podemos encontrá-los
no mundo.
Leia. Se quiser ou precisar, escreva. E ame. Sempre.
Autora.

Referências
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vários sonhos de criança, escritora sempre esteve em destaque. E
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Um chá sensato
Ágatha Carolline Galdino

Assim que Alice avistou a casa da Lebre de Março, ela sorriu. Fazia
tanto tempo que havia estado ali que agora parecia até mesmo um
sonho. Ou talvez fosse, ela continuava incerta do que acontecera
naquele dia tantos anos atrás. Ela foi caminhando até a enorme
mesa posta e, nada surpresa, viu que tudo permanecia do mesmo
jeito: o Chapeleiro e a Lebre de Março estavam sentados espremidos
em uma das pontas com os cotovelos apoiados no Caxinguelê que
dormia, exatamente como da outra vez.
Alice sorriu ao contemplá-los. O Chapeleiro, com seus quase 80
centímetros, não parecia ter envelhecido em nada. Seu cabelo branco
e desgrenhado continuava o mesmo, porém, assim como da outra vez,
a cor não indicava exatamente velhice. Anos haviam se passado para
Alice, mas ali, no País das Maravilhas, ela poderia se ousar a dizer que
foram apenas meses, ou até mesmo semanas. Ela estreitou os olhos
e sorriu triunfante, porque havia uma ruga na testa do Chapeleiro que
não existia antes.
Redirecionou seu olhar para a Lebre de Março e aí sim sentiu o
passar dos anos. Não os 20 que se passaram para ela, mas também
não sabia dizer quantos. Alice não sabia como calcular os anos para as
lebres, apenas para gatos e cachorros. Ela observou a pelugem agora
mais rala e esbranquiçada e suspirou. Quando olhou para o Caxinguelê

que continuava dormindo, apesar de que o fizeram de almofada, ela
viu que ele não mudara nada.
Então Alice se aproximou e já puxou uma cadeira para se sentar.
— Não há lugar! Não há lugar! — Eles gritaram em uníssono
quando ela se sentou, mas Alice apenas ergueu uma sobrancelha e
indicou as diversas cadeiras vazias.
O Chapeleiro e a Lebre de Março ficaram observando-a com o
cenho franzido e Alice, um tanto desafiadora, sorriu presunçosa para
eles.
— Tome um pouco de vinho — a Lebre de Março ofereceu.
— Você continua oferecendo sem ao menos ter? — Alice
perguntou.
— Seu cabelo continua precisando de um corte — o Chapeleiro
disse e ela sorriu feliz, pois eles se lembravam. — Já sabe por que um
corvo se parece com uma escrivaninha?
— Não, você sabe? — Ele apenas negou com a cabeça.
O silêncio se estabeleceu e Alice voltou a observá-los com mais
afinco. Ela ficou intrigada pela forma como o tempo agira sobre cada um
ali, ela inclusa. Como era possível que cada um tivesse sido afetado de
um jeito diferente? De repente, o Chapeleiro a tirou de seu devaneio:
— Que dia é hoje? — Ele perguntou.
— O mesmo dia de quando vocês me viram pela primeira vez,
porém com 20 anos a mais.
— 20 anos?! E você falando que relógios que marcam os anos
não eram necessários — o Chapeleiro tirou o seu do bolso e o sacudiu,
como se isso o fizesse mostrar qual ano era.
Alice franziu o cenho, pois não havia dito nada daquilo, ela
mal chegara ali. Logo se lembrou que naquela época o disse e que o
Chapeleiro a respondeu dizendo que ele não precisava de um relógio
que marcasse os anos, pois para ele seria o mesmo durante muito
tempo, fazia total sentido agora. Ou não, ela sempre ficava confusa ali.
A Lebre de Março, talvez pela milésima vez, pegou o relógio
e o mergulhou em sua xícara de chá. Alice riu, observando aquilo.
O Chapeleiro pegou o relógio de volta e tentou secá-lo enquanto
reclamava da ação da Lebre de Março. Alice, segurando a vontade
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de rir da loucura dos dois, começou a comer pois estava faminta, já
que havia crescido e diminuído algumas vezes para chegar ali e isso a
deixara um pouco esgotada.
— Até quando vocês continuarão na hora do chá? — Ela perguntou,
vendo o relógio ser guardado.
— Até que façamos as pazes com o Tempo e deixe de ser seis
horas — o Chapeleiro deu de ombros e entornou um pouco de água na
mesa. — Vamos mudar de lugar, aqui está sujo — ele fez menção de
se levantar para pular uma cadeira.
— Não vamos, não! — Alice respondeu. — Você pode pegar um
pano e limpar a bagunça que fez aí.
Nesse momento o Caxinguelê acordou assustado e a Lebre de
Março não sabia se olhava para o Chapeleiro ou para Alice. Todos
ficaram em silêncio se encarando. Alice também retrucava tudo,
como da outra vez que viera, mas não com esse tom mandão. Ela
sempre fora impetuosa e muitas vezes ríspida, porém havia algo de
diferente agora. De repente, ela sentiu vontade de estar mais alta
do que apenas 60 centímetros para que pudesse ter toda autoridade
possível e parecer imponente com a sua altura. Ela costumava fazer
isso com seu filho quando necessário. Então ela percebeu a diferença:
se tornara mãe e por vezes falava como uma. Se é que essas possam
ser estereotipadas.
— Você entornou água na mesa, pode muito bem limpá-la — ela
continuou.
— Eu quero uma xícara limpa — o Chapeleiro retrucou.
Alice espichou o pescoço e viu que o lugar seguinte também
estava sujo, o que queria dizer que eles já haviam se sentado pela
mesa toda. Finalmente ela descobriria o que eles faziam ao chegar
nesse ponto. Alice apenas sorriu e indicou com a cabeça o lugar sujo. A
Lebre de Março, o Caxinguelê e o Chapeleiro olharam e arregalaram os
olhos, então os três se levantaram e começaram a correr desenfreados
em volta da mesa.
— Não há mais lugares! Não há mais lugares! — Eles gritavam
juntos enquanto pegavam algumas das louças e jogavam para o alto,
que se espatifavam ao tocar o chão.
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— Eeeeei! — Alice ficou em pé e gritou. Os três pararam de
correr bem em frente à ela. — Vocês vão quebrar tudo que está sujo?
— E o que você supõe que façamos? — A Lebre de Março
perguntou em um tom desafiador, embora ela não quisesse saber a
resposta de fato.
— Vocês podem lavar toda a louça e limpar essa bagunça — Alice
disse como se fosse óbvio. Não era possível que eles nunca pensaram
nisso antes.
— Mas são seis horas, é a hora do chá! Nós não temos tempo
para limpar — o Chapeleiro disse.
— Pois então vamos arrumar tempo para isso — ela respirou
fundo. — Vocês já podem fazer as pazes com o Tempo para que deixe
de ser seis horas — ela disse com tranquilidade e todos a olhavam
atentos. — O tempo somos nós que fazemos.
— E como isso funciona? — O Caxinguelê perguntou.
— Nós pausamos o chá e partimos para a arrumação. Podemos
voltar para o chá depois, caso vocês queiram — eles se entreolharam,
analisando o que ela disse.
— Nós não sabemos como fazer isso.
— Eu posso ajudar vocês — ela sorriu. — Chapeleiro, você recolhe
as louças que estão sujas sobre a mesa e as leve para a pia. Lebre de
Março, você varre as que estão quebradas pelo chão. E Caxinguelê,
você pegue um pano e passe sobre a mesa.
Eles prontamente começaram a fazer o que ela disse e Alice sorria
orgulhosa enquanto coordenava as tarefas. Afinal, eles não eram tão
loucos assim. Demoraram o que pareceu uma eternidade, pois havia
muita coisa suja. Ao fim, os quatro pararam frente à mesa posta e
limpa e a apreciaram. O Chapeleiro, a Lebre de Março e o Caxinguelê
não se lembravam de quando a haviam visto dessa maneira, talvez
antes do primeiro chá que fizeram, mas isso fazia tanto tempo!
— O que… o que você fez, garota? — O Chapeleiro perguntou
incrédulo. Era sempre uma algazarra quando chegavam ao fim da
mesa, e eles nunca haviam conseguido deixá-la naquele estado.
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— Agora vocês podem tomar chá, café, almoçar e jantar nos
horários corretos.
— Mas o Tempo…
— Vocês é quem o fazem — ela o interrompeu.
O Chapeleiro, a Lebre de Março e o Caxinguelê sentaram-se à
mesa e começaram a se servir.
— Você não vai sentar? — A Lebre de Março perguntou.
— Eu ainda quero jogar croqué com a Rainha. Talvez nos
encontremos mais tarde.
— Alice? — O Chapeleiro a chamou e ela olhou para ele. —
Obrigado.
Ela abriu um grande sorriso que também contagiou seus olhos e
saiu andando em direção a uma árvore que possuía uma portinha que,
ela sabia, levava exatamente ao salão comprido que estivera assim
que caíra da toca do Coelho.

Referências
Vinte anos depois da sua primeira visita ao País das Maravilhas, Alice
retorna. Agora ela está adulta e, ainda que continue curiosa igual, a
maturidade que os anos e a vida lhe deram é visível em suas falas
e em seu semblante. Ela irá se sentar para tomar um chá com o
Chapeleiro, a Lebre de Março e o Caxinguelê, porém, dessa vez, o
encontro não será tão maluco como fora outrora.
CARROL, Lewis. Alice: Aventuras de Alice no País das Maravilhas & Através do Espelho. 2. ed. Rio
de Janeiro: Zahar, 2013.
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Aurora
Mérian Provezano

Estava tudo quentinho e tranquilo. Apesar de escuro e de não
entender todo aquele aperto ao seu redor, a sensação de segurança
e calmaria não poderia ser maior. No entanto, algo de estranho
começou a acontecer. Era como se estivesse sendo puxada. De
repente, saiu do útero de sua mãe, um local tão acolhedor, e nasceu
bem na alvorada. Por conta disso, foi chamada de Aurora.
De cinco filhotes, fora a única que sobrevivera. Os outros, muito
fracos e raquíticos, já nasceram mortos. Mas já era de se esperar, já
que sua mãe, mesmo grávida, mostrava todos os ossos das costelas.
Aurora, por outro lado, parecia brilhar de tão saudável. Ela ainda não
sabia, mas estava predestinada a uma missão muito importante.
Ao abrir os olhos, Fabiano foi a primeira pessoa que viu. Estava
ali, numa camarinha, sob a cama de varas, bem aconchegada à sua
mãe, e ele a observava de um modo curioso. Naquele dia, mal sabia
que aquele homem também seria a última coisa que veria, quando,
após uma grande escuridão, o sol desapareceria para sempre.
Aurora não chegou a ficar com a família de Fabiano nem mesmo
um dia. Na manhã seguinte, alguns freis franciscanos estavam voltando
de uma missão e pediram para beber água na fazenda em que Fabiano
trabalhava. Ao verem Aurora, um deles perguntou se poderiam ficar
com ela, pois o cão da casa em que moravam morrera há pouco tempo.

Por saber que o destino da cadela não seria nada bom ali, Fabiano deu
Aurora a eles sem nem pestanejar.
Nos primeiros dias, antes de se adaptar, Aurora sentia muita
falta de sua mãe. Mas, aos poucos, foi se acostumando à nova vida e
rotina. Apesar do pouco tempo que passara na fazenda, ela sabia que
a casa dos freis não poderia ser mais diferente. Era um local agradável,
florido, com sombras relaxantes e em nada parecia com o sertão árido
e repleto de vidas secas.
Logo pela manhã, bem antes do crepúsculo, acordava saltitante
e ia observar os freis meditando e, em seguida, fazendo as orações da
manhã. Depois, já ia ficando bastante animada, pois em breve chegaria
o momento de se alimentar.
Após o café da manhã, Aurora se dividia entre acompanhar
algum dos freis em suas tarefas e se deitar no pátio observando o
movimento, enquanto o sol ainda estava brando. De tarde, gostava de
se divertir com os grandes e gordos preás. Eram tantos que apareciam
que ela nem ao menos conseguia guardar os seus nomes, mas isso
não impedia que eles corressem juntos pra cima e pra baixo. Às vezes,
se cansava tanto que precisava tirar um cochilo antes do jantar, sendo
necessário encontrar alguma sombra embaixo das árvores.
Aurora se afeiçoou bastante ao frei Francisco, um dos mais
bondosos e atenciosos com os animais da casa. Era sempre ele quem a
alimentava e, não por acaso, fora quem também a pedira para Fabiano.
Não era raro ver a cadelinha deitada ao lado dele durante uma oração
ou quando estava realizando alguma atividade na biblioteca. Ela só não
o acompanhava em seus afazeres externos – só de olhar a caatinga
pela porta de entrada, já sentia um calafrio, como se aquela visão a
assombrasse.
Um dia, porém, Francisco sentou-se ao seu lado e disse que
precisavam conversar. Ora bolas, pensou Aurora, conversamos sempre,
o que quer me dizer de tão importante? Ela estava completando 5 anos
e em pouco tempo deixaria de morar no lar dos freis. Em questão de
segundos, o coração dela começou a disparar. O que será que tinha
feito de errado? Prometo não correr mais com os preás, nem comer
o resto do sanduíche do frei Elias, quando ele dorme ao meditar. E se
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for por causa do dia em que cavei um buraco para guardar o osso que
ganhei de presente, juro que não farei mais nada do tipo.
Francisco afagou Aurora e a trouxe para seu colo. Com sua voz
mansa, foi acalmando a cachorrinha, contando pra ela uma história
muito antiga, sobre retirantes que viviam de mudança, que raras eram
as alegrias, mas que, com pouco, já se satisfaziam. Explicou que uma
família, assim como a da história, precisava de um bocado de ternura
na vida e que era Aurora quem ia propiciar isso a eles.
E as preás, indagou chateada. Infelizmente, dentro em pouco
suas amiguinhas se tornariam seu meio de sobrevivência, mas não
precisava se lamentar, pois tudo faria sentido um dia. Em contrapartida,
conheceria duas crianças que, apesar da dureza da vida, a tratariam
como se fosse da família, uma irmãzinha. A amariam tanto que ela
nem sequer se lembraria de frei Francisco ou mesmo da sua antiga
vida. Nunca, pensou Aurora, e se aninhou no peito do frei para que
aquele pensamento desaparecesse da sua cabeça.
A cada novo raiar do Sol, porém, Aurora sabia que o momento
de partir estava se aproximando – sua mudança aconteceria quando
completasse 6 anos. Todos os dias seguia a mesma rotina e aproveitava
o tempo que ainda teria naquele lugar. Francisco, pouco a pouco, ia
fazendo com que ela entendesse seu propósito, de modo que seu
coração fosse ficando menos pesado com o passar do tempo.
Certa noite, sonhou com sua mãe, com o local em que nascera
e com dois olhos castanhos e sérios, talvez até sombrios: Fabiano,
disse uma voz em sua mente. E, enquanto dormia, esse nome foi se
repetindo continuamente em sua cabeça.
Na noite anterior à sua partida, houve um jantar de despedida,
pois muitos freis sairiam em missão também. Aurora se divertiu
tanto, aproveitando as migalhas que caíam no chão e até aquelas
que ganhava de bom grado. Percebendo a ausência de frei Francisco,
saiu procurando por ele. Ao percorrer toda a casa, aproveitou para se
despedir de cada cômodo e guardar na memória seu amado lar.
Encontrou Francisco sentado embaixo de uma árvore, orando e
meditando. Sem querer incomodá-lo, sentou-se ao seu lado durante
todo o tempo, como se estivesse fazendo o mesmo.
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Já sentindo o amanhecer se aproximando, Francisco abriu os
olhos, observou profundamente a cadelinha, sua grande companheira.
Vá ser uma aurora na vida daquelas pessoas, Baleia.
Antes do nascer do sol, a aurora já podia ser vista ao se olhar
para o céu, ao mesmo tempo em que Baleia ia rumo ao seu destino,
levando todo o amor que brilhava como ouro em seu coração. Logo
não se lembraria mais de Francisco e nem mesmo da casa dos freis.
Esse era o raiar para sua nova vida, de provações, de tristezas, mas,
também, de alegrias, ao lado daqueles que a considerariam parte da
família.

Referências
A fanfic “Aurora” teve como base a obra Vidas secas, escrita por
Graciliano Ramos e publicada em 1938. No livro, acompanhamos
uma família de retirantes nordestinos e a forma como eles lidam com
a seca. A cachorrinha Baleia, considerada um membro da família, e o
capítulo dedicado a ela foram o foco da narrativa, pois a fanfic conta
a vida do animal antes de ele se juntar aos retirantes.
RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Rio de Janeiro: Record, 74 ed., 1998.
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Wendy
Deborah Célia Gomes Rodrigues

Todas as crianças morrem, menos uma. Wendy descobriu isso da
pior maneira.
Os piratas a trancaram na cabine do capitão. Nunca tiveram
outra menina a bordo e não sabiam como deveriam tratá-la, mas
acharam que ela merecia o melhor dos modos e, por isso, a deixaram
lá. Os meninos estavam amarrados no convés, com as pernas e braços
bem presos para que não pudessem voar. Sozinha naquela cabine,
ela suspirou e se lamentou, não se importando com as honras de ser
tratada como uma dama, pois ainda era uma prisioneira, assim como
seus filhos. Apenas o fato de saber que Peter estava longe acalmava
seu coraçãozinho ingênuo e apaixonado.
Mesmo naquela situação, Wendy não pôde deixar de admirar-se
com a elegante cabine. De fato, piratas conquistam muitas riquezas
em seus saques, porém, não eram apenas riquezas que o capitão
esbanjava, mas uma cabine elegante e sofisticada, até mesmo uma
estante com livros havia ali. Wendy não imaginava que piratas sabiam
ler. Ela abriu as gavetas procurando por uma chave para fugir, mas
não achou nada além de moedas de ouro e um gancho reserva. Já que
ficaria presa ali, decidiu aproveitar seu tempo naquele espaço para
descobrir mais coisas sobre o temível Capitão Gancho e começou a
folhear os seus livros. Para sua surpresa, alguns tinham até marcações,
feitas com a bela caligrafia do capitão. Ela não entendia como um

homem tão vil podia ser tão sofisticado daquela forma, parecia até
mesmo um lorde inglês. Sua maior surpresa foi quando encontrou um
velho diário. Ao abri-lo, caiu de dentro um cartão-postal de Londres no
qual, atrás, havia uma mensagem breve: “James, espero te ver um dia
novamente, amigo, aproveite a sua jornada, mas nunca se esqueça de
quem você é”.
— O que você está fazendo aqui? Por que esta menina está na
minha cabine, Barrica?
— Bem, ela é só uma menina, capitão. Não sabíamos o que fazer
com ela.
— Coloque-a para andar na prancha, como todas as outras
crianças.
— Claro, Capitão, é que nós tínhamos pensado em uma outra
coisa, sabe, é que, bem, ela é uma menina, e não temos meninas por
aqui, ela poderia contar uma história para nós, assim como as mães
fazem. Ela é ótima nisso, os meninos nos contaram.
— Eu não vou ser mãe de piratas! — Wendy resmungou.
— Não é necessário. Você terá o mesmo fim que eles. Porém,
primeiro os verá cair.
— Você se lembra de quem é, James? — Wendy perguntou.
O capitão se assustou com a pergunta. Ao notar o que a garota
tinha em mãos, ficou pálido. Nunca havia se preocupado em esconder
seus segredos, pois nenhum de seus marujos sabia ler. Bufou, bem
que outros piratas dizem que ter uma menina a bordo não traz sorte.
Mesmo se fosse uma mãe. Sua vontade era de estrangular a menina
e perfurá-la com seu gancho, mas não podia. Havia se lembrado de
quem era. James nunca deixara de lado as etiquetas que aprendera
em uma das escolas mais renomadas da Inglaterra. Porém, aquilo não
era quem ele realmente era. Sua história começou antes. Quando ele
caiu do berço e nunca mais viu sua mãe. Quando ele veio parar na
Terra do Nunca e conheceu seu líder, amigo e protetor: Peter Pan.
— Um menino perdido. — Ele disse em voz alta sem perceber.
Por anos não pensava mais naquele fato. Wendy ficou assustada
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quando ouviu a declaração do capitão. Não podia acreditar. De todas
as revelações que pensou ouvir, aquela nem passou por sua cabeça.
— Isso é impossível. Você é um homem!
— Não fui sempre um homem. Já fui um menino. Eu me perdi de
minha mãe, então o Peter me guiou até aqui. Juntos vivemos grandes
aventuras, lutamos contra os piratas, nadamos com as sereias e voamos
com as fadas. Igual vocês fazem. Sempre obedecendo as ordens do
Peter, ele era um menino como nós, dizia que nunca iríamos crescer se
continuássemos aqui. E, bem, nenhum menino nunca cresceu.
— Eu sei disso. A Terra do Nunca é mágica. Aqui ninguém cresce.
— Não. Peter Pan é o único menino que não pode crescer. Ele foi
amaldiçoado. Ou talvez seja um demônio. É uma eterna criança e quer
que todos ao seu redor sejam eternas crianças ao seu lado, sempre o
obedecendo e fazendo suas vontades, longe de pais… E de mães.
— Isso é mentira, Peter gosta de mães! Ele gosta de mim!
— E você quer ser a mãe dele?
Wendy ficou em silêncio. Sempre se imaginou sendo mãe ao
lado dele, Senhor e Senhora Pan, rodeados por seus filhos, os meninos
perdidos. Mas agora, olhando para o Capitão, ela não conseguia
entender. Como ele pode ter sido um menino perdido? Não fazia sentido.
Ele deveria ser apenas um menino. Ele não poderia ter crescido. Sua
mente lutava contra aquela ideia. Não podia acreditar nas palavras de
um pirata repugnante.
— Chega! Você está cheio de mentiras! Peter salvará todos nós!
— Não… Eu estou salvando vocês. — Gancho se surpreendeu
com suas palavras — É a minha aventura. Salvar meninos perdidos,
esse é o meu destino, menina.
— Capitão — Barrica o interrompeu — Não vamos mais jogar os
meninos ao mar?
— Claro que vamos! — Ele bradou — São almas perdidas!
Escolheram ficar ao lado de Pan mesmo quando eu propus que se
tornassem piratas! Assim como fiz com todos vocês. Vocês aceitaram
entrar na minha tripulação quando ofereci. Eu tirei todos os piratas das
mãos daquele espírito doentio.
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— Tirou? — Barrica se perguntou, mas não conseguia lembrar.
A expressão de Barrica ao se questionar sobre aquilo fez Wendy
estremecer. Era a mesma expressão que os meninos faziam sempre
que ela falava sobre suas vidas na Inglaterra, sobre as dúvidas que
seus irmãos tinham quando ela falava de seus pais. Pobre João, pobre
Miguel, mal conseguiam se lembrar da mamãe, do papai, da Naná.
Assim como Barrica não conseguia se lembrar de ter sido salvo pelo
capitão, como o capitão havia esquecido de quem ele era. A memória
de todos estava confusa. Como as memórias de Peter sempre foram.
Wendy deixou uma lágrima cair ao entender os fatos.
— Capitão Gancho — ela tentou ser o mais educada possível, sua
voz tremia, e ela se segurava para não chorar mais — O que acontece
com os meninos quando eles crescem?
— Ora, não é óbvio? Ele não deixa ninguém crescer.
— Como? — Wendy precisava ouvir com todas as letras.
— Toda vez que um menino começa a ficar da altura dele, Peter
impede esse crescimento. Não sei te descrever, pois o menino é criativo
e incapaz de manter tradições: ele pode afogá-los, os esfaqueá-los,
dá-los de comida para as feras… são tantas formas que uma menina
como você iria vomitar só de ouvir.
Ele tinha razão, ela estava quase vomitando. Era incapaz de
imaginar uma cena daquelas. Não o seu Peter. Sabia que era mentira.
Wendy não conseguiu reagir, lutava para não desmaiar. Mas pensou
em seus filhos. Tinha que ser forte. Tão forte quanto uma mãe. Ela
sabia que não podia confiar em Gancho e em nenhum dos outros
piratas. Por mais que eles tivessem sido meninos perdidos, hoje eles
eram homens. E não se pode confiar em homens. O próprio capitão
havia dito que iria matar os meninos, ele não se importava mais, em
sua mente confusa de pirata, já havia dado a eles uma chance.
— Mas agora está tudo bem, querida. Peter Pan não está mais
entre nós. Eu fui até seu esconderijo. Graças àquele moleque gordinho,
um adulto como eu foi capaz de passar por dentro da árvore. E agora,
Peter está morto graças ao veneno que coloquei em sua água.
O remédio! Pela primeira vez, Wendy seria grata se ele a
desobedecesse e deixasse de tomar o seu remédio. Ele sempre fora
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tão malcriado, não gostava de tomar o remédio e, antes que ela saísse
com os meninos, ele havia deixado claro que não iria bebê-lo. Havia
esperanças ainda, mas ela não quis demonstrar sua felicidade. Seu
rosto fechou-se e desviou o olhar, quis aproveitar o momento para que
pudesse se planejar. Barrica a levou e a amarrou no mastro do navio.
Gancho observava seus piratas organizarem os meninos para que
andassem na prancha. Os meninos choravam, olhavam para a Wendy
em busca de uma solução, mas ela precisava de mais tempo. “Os
meninos ainda são pequenos. Não tem porque se livrar deles ainda.
Peter ainda vai os querer por perto.” Ela pensava enquanto esperava.
Não tardou muito, logo Peter apareceu, fingindo ser um crocodilo.
Escondeu-se na cabine do capitão, soltou os meninos e foi matando
todos os piratas, que acreditavam ser algum tipo de maldição no navio.
Wendy não resistiu e chorou, ao pensar que aqueles piratas um dia
foram iguais aos seus meninos. Também chorou ao pensar que Peter
os trataria da mesma forma que trata os piratas. Não. Seus filhos
nunca seriam piratas. Seus filhos iriam crescer, como verdadeiros
ingleses. Sua hora finalmente estava próxima, Peter apareceu para
trocar de lugar com ela e a colocou na cabine junto com os meninos.
Enquanto Peter atacava no convés, Wendy abraçou seus irmãos
e os meninos perdidos. Ela iria contar a história mais difícil de todas,
mas precisava do apoio dos meninos.
— Vocês sabem que não se pode duvidar das palavras de uma
mãe, não sabem, meninos?
— Eu sei. Você sabe, Gêmeo?
— Eu sei. Você sabe, João?
— Claro. E você, Bico?
— Enfim — Wendy cortou, não tinha tempo para deixá-los com
suas interrupções como sempre deixava, sem se estressar — Eu sou
a mãe de vocês, então sabem que a única coisa que eu quero é o bem
dos meus filhos. Mas uma mãe se preocupa com todas as crianças. Até
as crianças que ainda não nasceram. Mas existe algo que está tirando
os filhos de suas mães.
— Que horror! Isso é um desastre! Coitadinhos! — Os meninos
reagiram.
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— Esse espírito maligno se disfarça de amigo das crianças, cuida
delas, dá um lar, comida e muita diversão. Diz que serão crianças para
sempre. Parece alguém que vocês conhecem?
Eles ficaram inseguros. Firula foi quem teve coragem de dizer:
— Parece com o Peter.
— Isso mesmo! E sabem por que nenhum menino perdido
envelhece?
— Com pozinho mágico? — Miguel sugeriu.
— Não — Wendy suspirou e tentou ser firme em suas palavras
— Com a morte.
Os meninos ficaram quietos. Nenhum deles teve coragem de
dizer nada. Sabiam que não podiam desmentir a própria mãe. Sabiam
que ela só queria o bem deles. Ela contava ótimas histórias e dedicava
todo o seu dia para que eles ficassem bem. Teve dias que nem saia da
casinha, de tantos afazeres. E ela nunca reclamava, sempre dava um
beijinho neles antes de dormir. Menos aquele beijo. Assim como a Sra.
Darling, Wendy também tinha o seu beijo escondido, que fazia todos
desejarem-no.
Um barulho de corpo caindo na água se fez ouvir. Gancho
encontrará seu destino. Assim como todos os piratas. Peter ainda
comemorava, mas ele nunca se lembrava daqueles que matava. Ele
não tinha espaço em seu coração egoísta para sentir remorso por
ninguém. Wendy abriu uma gaveta na escrivaninha do capitão, onde
ele guardava seu gancho reserva.
— Vocês não saiam daqui! Obedeçam!
Wendy abriu a porta da cabine e foi até o convés encontrar o seu
amado. Ele era tão lindo, tão corajoso e tão tantos adjetivos. Wendy
pensou em quando era apenas uma menina e o conheceu em seu
quarto, quando ele a convenceu de maravilhas e a levou para ser uma
mãe. Ela era apenas uma menina, tão inocente, tão despreparada
para ser mulher. Aceitou a missão e a todos como seus filhos. Queria
apenas ter ao seu lado um marido, lindo como Peter Pan. Porém, ela
não esperava que o amor que uma mulher sente por seus filhos fosse
muito maior do que o amor que sente por um homem.
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— Wendy! Você não viu! Eu destruí toda a tripulação! Agora eu
sou o capitão do navio. Posso te levar para onde você quiser.
— Desde que eu continue sempre sendo uma menina, não é,
querido?
— Uma mãe criança. É a melhor coisa que eu poderia ter. Quer
dizer, não que eu queira uma mãe. Mas os meninos gostam de mães.
— Mas, querido, nossos filhos um dia irão crescer, ter um
emprego, uma família. Nós dois seremos dois velhinhos, lembrando
desses velhos tempos.
— Você sabe que eu não gosto dessa conversa Wendy. Ninguém
vai crescer.
— Mas todas as crianças crescem. Não tem como evitar.
— Claro que tem! É só você jogá-las ao mar! Ou colocar uma faca
no coração delas! Pode ter certeza, elas nunca crescem depois disso.
— Como sabe disso, querido?
— Sempre que um menino perdido cresce, faço isso com ele.
Pode ver que todos os meus meninos de agora são pequenininhos.
— Você colocaria uma faca no coração dos nossos filhos?
Peter ficou em silêncio.
— Colocaria uma faca no meu coração?
— Do que você tá falando, Wendy? Não faz sentido algum.
Wendy se aproximou dele.
— Lembra daquele dedal que eu te dei?
— Não, o que é? — Ele nunca se lembrava.
— Feche os olhos.
Peter a obedeceu. Wendy também fechou seus olhos, sabia que
não conseguiria se visse aquele rosto tão angelical em sua frente. Ele
gritou assustado quando sentiu o gancho perfurando a sua barriga.
Sua expressão era de puro terror. Não podia acreditar que Wendy
fora capaz de um ato tão brutal. Um ato que só viu homens cometer.
Nem mesmo Wendy podia acreditar no que havia feito. Ela caiu no
chão, desabou de tanta tristeza, sabia que precisava proteger os seus
filhos, mesmo que significasse matar o seu amor. Peter se arrastou,
arrancou o gancho de sua barriga, o que o machucou ainda mais. A
dor era imensa, ele não sabia se conseguiria voar, mas tentou, incapaz
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de dizer qualquer coisa para ela. Deixou no convés apenas o gancho e
seu sangue. Wendy levantou o olhar quando ouviu seu grito, seu corpo
não aguentou a dor e ele caiu no mar, junto com os outros piratas e o
crocodilo. Ele finalmente viveria a maior aventura de sua vida.
Wendy se levantou aos prantos, mas tinha afazeres. Jogou o
gancho para bem longe no mar. Limpou a mancha de sangue. Trocou
suas roupas por um casaco do capitão. Lavou seu rosto para limpar
suas lágrimas. Só então abriu a porta da cabine e chamou os meninos.
Não era preciso dizer quem era a nova capitã do navio.
— Vamos para casa.

Referências
Peter Pan é um clássico da literatura infantil publicado originalmente
em 1911, do escritor James M. Barie. A história conta sobre a Terra
do Nunca, um lugar mágico onde habitam piratas, sereias e fadas.
Peter Pan, o menino que não podia crescer, convida Wendy e seus
irmãos para saírem de Londres e irem com ele até a Terra do Nunca
viver junto com as outras crianças, chamadas de meninos perdidos.
A fanfic se passa logo após o temível Capitão Gancho e sua tripulação
sequestrarem Wendy, seus irmãos e os meninos perdidos, mantendo
todos os fatos que aconteceram nos outros capítulos.
BARIE, James. Peter Pan: edição comentada e ilustrada. Tradução de Julia Romeu. Rio de Janeiro:

Zahar, 2012.
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Espólio no lago
Nayara Almeida

A conduta humana sempre será repleta de sentimentos hediondos:
por angústia, fúria, crueldade, caos, traição. Na grande parte dos
famosos na história humana, o pior se sobressai. Oh, vida! Como hei
de encontrar paz nesse mundo? Como hei de deixar para trás toda
essa amargura? Livrai-me de mim! Desprendei-me de ti! Pois só na
morte, hei de me encontrar.
O carro chacoalhava intensamente por aquela tortuosa estrada
de terra batida. Seu condutor não podia desatentar-se nem por um
segundo do caminho, pois as curvas eram traiçoeiras e a floresta
gatuna. Entre a escuridão da mata, escoltava-os de perto os demônios
da ambição, sussurrando lamúrias em seus ouvidos, azarando a
direção dos pneus.
Dentro do veículo, a alegria não era o ponto de união entre a
família e isso era praticamente palpável. Apenas um dos integrantes do
grupo se mostrava de fato ansioso com a mudança. Mas ele, pequeno
e inocente, não era levado a sério pelos adultos que o cercavam ou até
mesmo por sua irmã supostamente mais velha.

— Dylan, por que você não para quieto no seu lugar? — Perguntou
Darla com um tom de tédio.
— Mas, papai disse que lá tem um espaço enorme pra brincá! —
Disse o garoto animado.
— Claro! Isolado do mundo assim, é óbvio que haverá muito
espaço. — Resmungou a garota enquanto cruzava os braços.
— Darla, querida, não fale assim! Nos mudar é o melhor que
iremos fazer! — Disse a matriarca da família que sentava no banco à
frente da garotinha.
— Tanto faz, isso é para vocês mesmos. — Sussurrou a garota.
— O que disse, meu bem? — Perguntou a mãe, simpaticamente.
— Claro, mamãe, sei que é para o nosso bem, só me sinto
desconfortável em mudar toda minha rotina. — Disse Darla, com um
sorriso doce no rosto.
Dylan Brooks é um garoto agitado de nove anos. Sua pele branca
quase sempre é vista com alguma marca de sujeira de alguma de suas
brincadeiras. Ele tem um cabelo loiro escuro, quase castanho, algo
parecido com a cor do mel no seu estado líquido mais denso. Seus
olhos não fogem muito da cor de seus fios, porém eles mantêm um
castanho mais robusto. Em comparação com outras crianças de sua
idade, Dylan é pequeno, o que passa, ainda mais para quem o vê, a
sensação de ser um garoto frágil e puro.
Darla Brooks é a irmã gêmea de Dylan, ela tem a mesma altura
que o irmão e a mesma cor nos olhos, assim como o mesmo tom
de pele. O que diferencia os dois, além de, lógico, um deles ser uma
menina e o outro ser um menino, é a cor dos cabelos. Darla possuía
em seus fios um tom de mel mais aberto, como se alguém pegasse
aquele mel denso e o fizesse escorrer da colher até o pote.
Vindos da cidade grande, a família Brooks estava de mudança
para uma casa no campo, sem motivo aparente, ao menos, para as
crianças que acreditavam serem jovens demais para entender o mundo
dos adultos. Ou era o que Dylan pensava.
Após uma simulada infindável viagem, o carro da família enfim
chegou ao destino. Aquele lugar não era nada impressionante para
o cenário do país: uma casa simples de dois andares com sótão e
34 . Uma dose

porão. Para o alívio dos adultos, a floresta havia ficado para trás e a
luz penetrava aquele local entristecido pela secura e frieza do clima.
Como um raio, Dylan começou a explorar destemidamente o
ambiente que cercava a casa. Sua energia não tinha fim, ele corria
pelos campos enlameados com uma euforia singela, fazendo com que
um sorriso surgisse no rosto dos pais que o observavam se divertir.
— Ei! Vamo brincá — Gritou Dylan para sua irmã que permanecia
parada ao lado dos pais.
Surgiu um silêncio constrangedor entre os presentes. Darla não
respondeu, permanecendo apenas a observar o irmão a sorrir para ela.
Os pais seguiram caminho até a porta da casa, enquanto o patriarca
procurava as novas chaves em seus bolsos. Dylan, indignado por ser
ignorado, correu até a irmã com uma cara birrenta.
— Vamo! Por que não!? — Gritou Dylan enquanto corria em volta
da irmã. — Vamo explorá o lugar! Vai sê legal!
Darla parou para analisar o local à sua volta e a situação em
que se encontrava. Seu irmão continuava a proferir palavras as quais
ela não prestava mais atenção. Aquela casa aparentava ser grande
por dentro. De um tom amadeirado, a residência parecia se camuflar
na vegetação que tomava conta do local. Com toda a certeza daria
trabalho para limpar o quintal até que ele ficasse apresentável.
Era um fato que a floresta que os cercava exalava uma aura
própria, era uma atmosfera ameaçadora, beirando o fantasmagórico.
Mas, por algum motivo, toda aquela sensação e névoa pareciam vir de
um local específico e aquele fato intrigava Darla.
— Então!? — Exclamou Dylan repentinamente.
— O quê? — Questionou Darla atônita.
— Vamo explorá! —Disse manhosamente.
A garota observou seus pais na porta de casa e viuos esperando
qual decisão ela tomaria. Ficou por um tempo a alternar seu olhar
entre os adultos e seu irmão alguns segundos mais novo. Seu pai tinha
um semblante sério, enquanto a mãe a encarava receosa.
— Claro! Vamos explorar o lugar! Entretanto, vamos fazer
uma brincadeira para que tudo fique mais interessante, que tal? —
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Perguntou enquanto erguia suavemente as sobrancelhas, ficando,
talvez, levemente empolgada. — Vamos brincar de esconde-esconde!
— Vamo! Eu começo! — Disse Dylan enquanto dava leves
pulinhos. — Vou escondê, conta ai! — Não deu oportunidade para a
irmã responder e logo saiu em disparada pelo local.
Os pais, enfim, entraram em casa, deixando com que os filhos
se divertissem sossegados no que seria o quintal. Os gêmeos ficaram
a brincar por bastante tempo, as risadas eram constantes e cada vez
mais eles achavam lugares inexplorados nas redondezas.
— Olha, olha! — Exclamava Darla sempre que achava
algo interessante no gramado gelado. As risadas explodiam
indeliberadamente e os dois sem motivo aparente começavam a correr
um atrás do outro até se lembrarem da primeira brincadeira.
— Tá bom! Agora é eu! Vô escondê! Pode contá! — Exclamou
Darla alegremente. — Duvido que me encontra agora!
— Vamo vê! — Disse Dylan indo de encontro a uma árvore seca
qualquer para poder começar sua confusa contagem.
O silêncio tomou conta daqueles campos desolados, como se
a morte pairasse em pessoa por entre aqueles galhos retorcidos,
emanando sua essência fétida enquanto envolvia seu manto fúnebre
na vida ali presente, abraçando a felicidade, sufocando-a ao pó.
O soar da criança reverberava pelo local, entusiasmadamente,
em uma ironia tangível do destino. Sua voz confundia-se com o vento
cortante do Norte e com o grasnar do imperador coberto com o manto
negro.
— Pronta ou não, aí vou eu! — Exclamou o menino em pura
alegria.
A busca fora em vão, não adiantava o quanto Dylan buscasse
pela irmã, ela simplesmente não podia ser achada. Um sentimento
de urgência tomou conta do pequeno garoto. Ele precisava encontrar
Darla logo ou algo ruim iria acontecer de novo!
— Darla! Darla! — Gritou Dylan enquanto corria desesperado pelo
campo aberto que havia ali. Até que, repentinamente, ele estancou no
lugar e levou seu olhar de forma automática até uma parte específica
da floresta. — Darla. — Sussurrou o garoto. — Darla! — Exclamou o
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menino pondo-se a correr entre as grandes e melancólicas árvores do
local.
O garotinho corria incansavelmente pela floresta sem nunca
deixar de gritar pela irmã, cada vez mais ele adentrava naquele local
sem saber como voltar. A cada passo era como se as árvores tivessem
rostos e zombassem de sua bravura. Elas riam e o humilhavam, os
olhos grandes observavam suas ações entre os galhos, que, como
mãos, o puxavam pelas roupas até que ele caísse na terra maltratada.
O gelo que ali se formava era como lâminas que esperavam seus
pequenos joelhos para poderem se alimentar.
Porém, sem se abalar, o garoto continuou a correr, talvez de
medo? Talvez de desespero? Isso apenas ele poderia nos dizer. Essa
jornada não durou muito e logo ele se viu escorregando no traiçoeiro
gelo e caindo de uma pequena ribanceira que havia naquele inconstante
terreno.
Ele rolou alguns metros tentando proteger o rosto, até que
por fim, parou deitado em um lugar que não continha mais daqueles
gigantes de madeira. Era uma enorme clareira. Dylan olhou ao redor e
pôde ver os escombros do que ele supôs ter sido uma casa algum dia,
pois boa parte dela já não se encontrava em uma superfície tocável,
visto que havia sido engolida pelas águas daquele tenebroso lago.
Ao correr os olhos por aquele estranho lugar, o garoto pôde ver
sua irmã vasculhando com as mãos os entulhos da casa demolida que
permanecia fora do lago. Abriu um sorriso ao ver que ela estava bem,
levantou-se apressadamente e correu ao seu encontro.
— Darla! Que cê faz aqui? Achei que cê tinha sumido. — Disse
ele diminuindo a corrida ao ver que a irmã não parava de mexer nos
escombros.
— Onde está? Olha o que veio a acontecer, transformado em pó
o espólio, mas não irei deixar! — Sussurrou Darla enquanto levantava
alguns pedaços de madeira e os jogava para longe.
— Darla? — Questionou Dylan pendendo a cabeça de lado. —
Qué ajuda?
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— Ajuda!? — Exclamou a garota em tom furioso fazendo com que
Dylan recuasse um passo. — Bem, quero sim., mas não. — Disse ela
suavizando a voz.
— Tá… Vamo voltá então? Já te achei. — Exclamou Dylan feliz.
— Voltar? — Perguntou ela endireitando a postura enquanto
olhava para os lados. — Por que não brincamos aqui por algum tempo
antes? — Perguntou ela com um semblante sério. — Aqui me parece ter
melhores opções para… esconderijo. — Disse ela calmamente voltando
a encarar o irmão.
— Tudo bem. — Concordou o irmão sem muita demora. — Eu
escondo dessa vez! Conta lá! — Disse ele entusiasmado.
— Sim, claro. Irei contar. Baterei na madeira furiosamente como
quem quer se livrar da prisão de uma cova. — Disse ela se virando até
uma árvore próxima para que começassem a brincadeira.
Sem ligar muito para as falas da irmã, Dylan foi procurar algum
lugar para se esconder entre aqueles escombros. Como prometido,
Darla a cada número batia fortemente na madeira da pobre árvore,
fazendo ecoar pelo local aquele lamurio.
A brincadeira seguiu por alguns minutos. Dylan se escondia
enquanto Darla contava e assim que ela findava a regressiva,
encaminhava-se diretamente ao novo local de esconderijo de Dylan,
sem nunca desviar da rota certeira, ao contrário do garoto que sempre
demorava para encontrá-la.
— Você tá robando! — Exclamou Dylan repentinamente quando
mais uma vez Darla o encontrou.
— Ou os seus esconderijos são muito óbvios, irmãozinho querido.
— Disse a garota seriamente.
— Tá bom, sei. — Disse a criança emburrada. — Minha vez de
contá né? Vai lá. — Disse ele andando até a árvore com uma expressão
de desgosto no rosto.
Passado o tempo de contagem, Dylan virou-se para procurar a
irmã, porém surpreendeu-se quando a viu parada em frente ao lago.
Aquilo não era um esconderijo. Ela olhava profundamente para as
águas, como se algo lá dentro a chamasse.

38 . Uma dose

— Quê foi? — Perguntou o menino curioso. — Quê tá olhando?
— A porta de ferro. — Disse a garota sem nexo. — Vejo o túmulo,
os arranhões, as batidas desesperadas.
— Onde? — Perguntou o garoto inocentemente.
— Foi culpa dele. — Disse a garota chamando a atenção do
irmão. — Éramos irmãos! Por que fez isso!? — Exclamou a garota
furiosamente. — Ela tentou avisar, ele só ouviu e não foi amparar!
— Quê cê tá falano? — Perguntou Dylan confuso. — É uma
história?
— Olhe! Ela está lá. — Disse apontando para o lago. — Olhando
para nós. Olhando para você. Oh! Irmão, por que fizestes isso? Como
hei de descansar em paz?
— Quê? Onde? — Perguntou curioso se aproximando mais da
borda do lago. — Não vejo nada, Darla.
— Tu irás me trair, irás me matar. — Disse ela num sussurro. —
Ela vê, eu vejo, nós vemos.
Em um movimento repentino, Darla empurrou o irmão fazendo
com que ele caísse dentro do lago.
O frio tomou conta do corpo de Dylan rapidamente, sua pele ardeu
com o choque térmico, o que apenas ajudou a aumentar sua aflição.
O garotinho não conseguia ver nada, pois sua falta de coragem não
permitia com que ele abrisse os olhos. A sensação molhada despertou
seus sentidos fazendo com que batesse os braços aleatoriamente em
uma resposta natural do corpo para a sobrevivência. Ele tinha que sair
daquele lugar, então forçou-se a abrir os olhos, que foram recebido
pela água. Seus glóbulos arderam e isso fez com que fechasse suas
pálpebras novamente.
— Darla! — Conseguiu gritar em certo momento. — Ajuda eu! —
Disse choroso enquanto abria mais uma vez seus olhos para vislumbrar
o rosto sorridente da irmã.
Não ficou por muito tempo na superfície. Por mais que tentasse
subir e sair daquela água, mais parecia que o lago o puxava para baixo.
Era como se ele fosse uma preciosa oferenda, compatível a se juntar a
tenebrosa casa que permanecia naquele domínio escuro.
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Tentava com todas as forças não engolir aquela espessa água,
porém seu pouco fôlego já estava se esvaindo e o desespero o
consumindo.
Insistente, ele voltou a abrir suas pálpebras, conseguindo dessa
vez se acostumar com o incomodo nos olhos. Um aperto lhe apossou
o peito ao ver que estava cada vez mais longe da superfície da água.
Em uma última esperança ele tentou subir até a luz, mas quanto mais
se debatia mais ele afundava.
Sua irmã devia ter ido buscar ajuda, ele queria acreditar nisso.
Não queria morrer agora.
Lembrou–se de seus pais na nova casa e isso fez com que se
sentisse ainda mais desesperado.
Papai, mamãe. Por favor, ajuda!
Em um impulso natural do corpo em busca de ar, o pequeno
garoto tentou inspirar, fazendo com que aquela água adentrasse seus
pulmões.
Dylan sentiu–se pesar, não havia mais tanto desespero. Seu
corpo parou de se mexer e uma sensação de calmaria tomou conta
de seus nervos. Ele ainda olhava para cima e via aos poucos a luz se
afastando.
Uma sensação estranha tomou conta de seu tato: alguém havia
lhe agarrado a perna. Um sentimento de esperança consumiu aquele
pequeno ser. Afinal, ele não iria morrer.
Com felicidade o garoto moveu sua cabeça em direção a seus
pés, porém a morte tomou-lhe todos os sentimentos bons novamente.
Agarrado aos seus pés estava uma mão cadavérica que aos
poucos ia lhe apertando. Não conseguia ver o rosto da criatura, pois
essa mantinha-se escondida na escuridão do lago. Porém, esse mistério
não durou por muito tempo, logo aquele ser puxou o garoto para baixo
fazendo com que assim ele o visse.
Era o cadáver de uma mulher. Seus olhos apodrecidos estavam
fixados aos seus arregalados.
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Com o susto o garoto tentou gritar, porém isso apenas fez
com que ele ingerisse mais água. Ele quase conseguia sentir aquelas
moléculas se fundindo lentamente com seu sangue.
O cadáver foi lentamente escalando o corpo de menino, o que
fez com que ele, consequentemente, afundasse mais. Ela agarrava sua
cintura, seus braços, seus ombros, até que por fim, seu rosto. O garoto
podia ver a pele se desprendendo daquele rosto desfigurado a medida
com que se movimentava na água. A mulher sorriu para ele, com seus
dentes amarelados e podres.
Dylan tentou se debater, porém seu corpo não o respondia, a
escuridão o cercava, assim como aquele ser que o encarava faminto,
não tinha para onde correr. Lentamente Dylan foi fechando seus olhos
à medida que via aquele sorriso macabro se alargar. Não tinha o que
fazer.
Os cartazes e anúncios poluíram aquela pequena vizinhança por
muito tempo, mas ninguém podia questionar quem os fez e muito
menos ampará-los. Nada contentava aqueles adultos que se viam sem
seus pequeninos tão subitamente, sem sequer terem uma chance para
se despedir.
O sumiço é covarde, é egoísta, é a incerteza de uma vida que
torna a certeza da presença da angústia em outra. Sem garantias e
sem convicção, causa lágrimas àqueles a quem se está ligado. Causa
esperança de volta, por mais que improvável.
A ausência lhe dá opções, tanto boas quanto ruins. Mas com
sua estadia prolongada, talvez o melhor seria a certeza de uma falta
contínua.
A morte sempre leva aquilo e aqueles na hora certa. Com garantia
ou não para aqueles que ficam. Porém o que ninguém imagina é que
certos espólios podem adiantar sua visita.
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Referências
A história que leram trata-se de uma fanfic baseada no conto de
Edgar Allan Poe: A queda da casa de Usher. Ela se passa algum
tempo depois dos acontecimentos do conto.
A trama original é contada por um narrador–personagem sem
nome. Ele recebe uma carta de um amigo de infância que se queixava
de uma doença e lhe pedia ajuda, então o homem resolve visitá-lo em
sua casa.
O amigo do narrador chama–se Roderick Usher, e tanto ele
quanto a irmã gêmea Madeline estão sofrendo da mesma doença. O
narrador resolveu então ficar na mansão por um tempo para poder
animar seu amigo, lendo com ele e ouvindo suas composições musicais
improvisadas no violão.
A mansão sempre é descrita com uma aura sobrenatural, assim
como o lago que há ali. O narrador descreve, no início da trama, que
gases saem do ambiente em volta da casa, contribuindo assim com a
ambientação mística do conto.
Durante a estadia do narrador naquela casa, Madeline “morre”.
Usher, em luto, pede a ajuda do amigo para poder colocá-la no túmulo
da família, localizado em uma espécie de porão dentro da mansão.
O narrador então decide ajudar o amigo a sepultar sua irmã naquele
local antes de enterrá-la permanentemente. Nessa ação ele nota que
as bochechas da mulher estão rosadas, porém acaba não comentando
nada.
Depois desse ocorrido, o clima na casa acaba mudando. Os
personagens começam a questionar a própria sanidade, pois eles
podiam escutar lamúrias e ruídos vindo da casa.
Em uma noite, uma tempestade começa a cair sobre aquele local
e Roderick resolve ir até o quarto do amigo para poder contemplar a
chuva. A fim de acalmar Roderick, o narrador começa a ler em voz
alta The Mad Tryst, um romance que envolve um cavaleiro chamado
Ethelred que invade a residência de um eremita em uma tentativa de
escapar de uma tempestade se aproximando, porém ele encontra um
palácio guardado por um dragão.
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Durante todo o enredo do romance, coincidentemente, podem–
se ouvir barulhos correspondentes aos feitos na narração, acarretando
uma ambientação de terror, o que deixou Roderick ainda mais agitado,
já que agora afirmava que os barulhos eram feitos por sua irmã morta.
Por fim, a porta se abre repentinamente com o vento, e lá estava
parada Madeline. Ela acaba caindo sobre o irmão e os dois falecem
naquela mesma hora. Ao presenciar aquela cena, o narrador então
foge da mansão. Enquanto corria ele volta seu olhar para o edifício e
contempla a luz da lua brilhar sobre uma enorme rachadura que partia
a casa e, repentinamente, a mansão vem a desmoronar dentro do
lago.
POE, Edgar Allan. Histórias extraordinárias. Tradução de José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1958.
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Francisca
Flávia Pacheco

— Maria, ôh Maria! a gente precisa de resolver onde que vai pôr esse
povo. Cê vai lá na casa da vó véia e vê se ela pode emprestá uns
lençol pra nós.
Maria das Luzes é minha fia quarta, nasceu na fazenda ainda.
Antes dela tive o Manuel e a Zezé e a Ceição. Depois veio a Maria das
Luzes, a Olimpia e minha caçulinha, Geralda.
Nois vivia bem lá, nois tudo. A fazenda era boa até, umas terra
boa, uns boizim bom, pertim do rio Indaiá. Até um dia, passou um
aviãozim, jogando uns papel. Um mundaréu de papelim. Nois ficou
até achando que podia ser festejo. Ia ser bonito se fosse festejo, mas
não era nem época de santo. Na mesma época veio um hômi. Muito
engomado, sapato brioso, falou umas coisa de desapropiação, umas
coisa… Vê se pode?! Eu cheia dos afazê! Vê lá, moço! Antes perto dum
cagando do que dum trabaiano! A Zezé mexendo no tacho, menino
chorando. Falei pra ele voltá notra hora pra falar com Marçalino.
— Marçalino, ôh Marçalino! quede ocê homi? Vem cá! Vem
conversar com esse povo aqui.
Quede ele? tava aqui agorinha…
Era a escadinha: Manuel, depois Zezé, depois Ceição, depois
Maria das Luzes…

Maria das Luzes quando nasceu tava um chuvão! O homi foi
buscar a Duca pra ajudar no parto. A Duca que pôs Manuel e Ceição
no mundo, mas a Maria nasceu sozinha…
Manuel, Zezé, Ceição, Maria das Luzes, Olimpia e Geraldinha…
O povo falava até. Uns falava que o rio ia subir por conta da
represa, ia inundar as terra, outros falava que não. Maioria falava que
não tinha nada disso não. Quem tinha condição boa já tinha saído e
vendido as terra, mas era mais de segurança mesmo. Eu tinha seis
menino! Aquá, mexer com esse trem não!
— Marçalino, ôh Marçalino! teve um hômi aqui falando desses
pepelim. Parece que é aviso, que vão fazer uma represa, que vai subir
água e alagar as fazenda. Perguntei pro Tio Olímpio. Ele falou que
essas água chega aqui é nada.
Gente, quede Marçalino? Tava aqui inda agorinha…
As água chegou e Marçalino não tava lá pra conversar com aquele
povo engomado. Homi forte e moço que era, ninguém achava que ele
ia embora, do mesmo jeito que ninguém achava que as água vinha.
Marçalino foi embora, as água veio. Enfarto fulminante, o médico falou.
(cantando) “Se as águas do mar da vida quiserem te afogar
Segura nas mãos de Deus e vá…”
Enquanto nois velava o corpo do meu companheiro, os papelim
caía, caía… Era o último aviso. Os menino pititim… só Manuel que tinha
alguma idade. A Conceição e a Olimpia saia catando os papelim pra
brincar. Elas dava muito certo as duas.
Elas gostava de prender o cabelo bem alto num rabo e besuntá
de vaselina e sair as duas falando que era gêmea.
Vê se pode?
Olha só procê vê, eu com os seis menino ficamo na fazenda. Por
causa do medo do rio e da tristeza do luto, fiquei vários dia dormindo
num bancão de madeira na cozinha. Era um bancão largo, preto que o
Marçalino mesmo tinha talhado. Os vizinho que ficaram nas redondeza
ia ajudando. Foi quando tocou muito alto aquela sirene.
Tocou três vezes essa sirenona.
Depois deu um baruião forte. Quando eu botei os pé pra fora do
bancão, a água já vinha ligeira pelo alpendre. Já chegava na cozinha.
46 . Uma dose

Saí catando os menino, as coisa que podia, os pano, as panela, o
bancão de madeira – êta trem custoso de carregar!
Os menino chorava, as perninha curta saía correndo pra cima do
carro de boi. As água subia sem piedade daqueles toquinho de gente
que não tinha conhecimento de nada que tava acontecendo.
Manuel só, que já era mais crescido, que entendia. Ele não
chorava pra fora não, chorava pra dentro. Parece que a água que subia
e tomava as cerca, as horta, o curral, o mandiocal tomava ele também,
mas era lá no profundo dele. A água que não escorria do olho, ia
inundando ele por dentro. Inté hoje se ocê olha bem no olho dele,
quase que afoga. Parece uma represa de tanta lembrança.
Tio Joaquim Venâncio lá de João Pinheiro ajudou nós a juntar
os trem no carro de boi pra levar nossas coisinha pro açude, um
bairro lá nas berada da morada nova. A gente estabeleceu moradia
num barracão de barro batido. Eu trabaiva era muito! Lavava roupa,
passava roupa, cosia roupa, torrava farinha, fazia vassoura de piaçava,
buscava lenha. Fazia de um tudo. Eu era nova, uai! Forte! E Deus me
dava força também. Deus e Nossa Senhora.
Veio o tempo de chuva. As água que antes subiram do rio agora
descia com força. Num dia de chuvaiada e ventania, nosso teto arrancou
fora. Alagou tudo, os trem tudo da casa. De novo saí correndo catando
os menino e abriguei na casa da Dinha Vó. confusão.

Ah, sá, quando a desgraça é muita nós tem é que ri pra não
chorar. A chuva levou nosso barracão foi três vez! Vê se pode?! mas
nós levantou de novo!
Levantei. Levantei assustada com a água já chegando no
alpendre. Botei os pé no chão e senti o frio molhado nos pé. Cadê os
menino? Junta os menino! Marçalino, junta os menino…
As água veio, Marçalino foi embora…
Já falei procês que a chuva derrubou nosso barracão? derrubou
foi três veiz! Mas nois levantou de novo! Com papelão, com barro, com
amianto… nos toco que a gente punha pra segurar as parede, ajuntava
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uns bichinho catinguento, uns barbeiro. Diz que foi por conta dessa
bobajada desses barberin que eu adoeci.
— Ôh Zezé, vem cá. Traz um cafezin pra nós merendar.
Zezé é danada demais da conta, nosso Deus!
Teve uma veiz que veio um homi aqui, sapato brioso… Queria falar
com Marçalino, Marçalino não, sá! Ele era conhecido do meu menino
Manuel. Um homi mais véio. Ele vinha aqui trazia bala pros menino,
bajulava os menino, cheio de simpatia. Lourenço que ele chamava. Ele
tava era cortejano eu. Ve lá se eu queria saber de homi! Só tinha um
que eu queria casar: Silvio Santos, nossa, ôh homi bonito!
A Zezé era tão danada que me passou a perna! Percebeu que
eu não tinha interesse no homi e arrastou foi asa pra cima dele. E
era bonita demais, nossa senhora! Era tão bonita e tão danada que
eu achei foi bom ela quietar. Bom que sossega! Ela sossegou com o
Lourenço, eu sosseguei com o Sílvio Santos.
Esse Lourenço batia pino! Teve veiz dele dar facada num homi
lá da Varginha por causa da Zezé. Era bonita demais a danada, nosso
Deus. Bonita e danada! Danada demais da conta!
— Zezé, traz um cafezim pra nós merendar! Ôh Olimpia! Ceição!
Quando a Zezé juntou mais o Lourenço, ela tinha 16 anos. Nois
morava tudo perto. Um dia o caminhão da carvoaria parou lá na porta
da Zezé. Quando chegou aquele caminhaozão fazendo a barulhêra,
nois tudo saiu na rua pra ver. Desceu um sujeito do caminhão, pediu
pra chamar a Zezé. Quando ela chegou, já tinham descido com ele e
botado no bancão de madeira, aquele bancão que eu deitava lá na roça.
O corpo pretinho de carvão, quase não dava pra ver quem era, mas
foi só ela botar o olho pra saber. Era o Lourenço. Morreu na carvoaria,
caiu um tronco de árvore na cabeça dele. O choro foi tanto que quase
parecia que o rio tinha subido de novo.
Zezé embruiou o corpo num lençol branquinho, permaneceu
ele deitado no bancão de madeira e ali mesmo sucedeu o velório.
Geraldinha, ainda menina, olhava tudo com olho de susto. Era
assustada a Geraldinha, delicadinha. A delicadeza dela não combinava
com as mãozinha encardida e grossa de esterco e tijolo que ela catava
pra vender e ganhar umas nica. As mãozinha da Geralda era esperta,
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os dedinho fino. Aprendeu a tecer, a bordar, a coser. Desenhava bonito
demais! A cabeça tanto imaginava que via coisa, sentia medo de tudo!
De relâmpago, de trovão, de defunto, do escuro, de ficar sozinha.
Aquele bancão agora ficava na cozinha. Quando eu levantei dele
e pus os pé no chão, a água já chegava no alpendre. Catei os menino.
Geraldinha era de colo ainda…
Todo dia depois do almoço a Geraldinha deitava no bancão pra
cochilar. Na cozinha sempre tem gente e ela tinha medo de ficar sozinha
no quarto, por isso preferia deitar no bancão. Menina esquisita! Vê se
pode?! Tinha medo de ficar no quarto mas não tinha medo de deitar no
bancão que velou defunto. Na verdade verdadeira eu acho é que esse
banco tem um mistério, um trem… ele dá um conforto pras pessoa
que tem medo da solidão. Era só nele que eu quietava depois que meu
Marçalino foi embora.
O tempo ia passando e as menina crescia bonita. A Zezé era
bonita demais, a danada! A Ceição era também! sempre ganhava
prêmio de “Princesa do Açude”. Eu fui trabalhar de arrumadeira no
alojamento da Suvale – Superintendencia do Vale do São Francisco–,
mas por causa de uma canseira que eu sentia, as veiz ficava difícil
fazer o serviço.
A Zezé casou de novo, enviuvou de novo, casou outra vez. Nunca
vi gostar de homi desse tanto. Manuel casou também e foi morar mais
pra longe. Geraldinha foi estudar na capital. Maria, formou professora.
— Maria, ôh Maria…
Maria casou, mas ficou mais eu aqui na Morada. Eu ainda trabaiava
muito, mas num dava conta de ser do mesmo jeito. Uma canseira,
uma chiêra no peito. Maria me levou num médico lá no Abaeté que
disse que eu tinha uma doença de nome bonito: Chagas, que nem de
Jesus. Vê se pode?!
As veiz eu sentia que o coração ia rasgar o peito. Batia lento e
forte. O pano da combinação chegava a tremer. De casa até na igreja
parecia uma lonjura. Quando eu ia pra missa a pé, custava mais de
uma hora o caminho que antes era num instantinho. Quanto mais o
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caminho da missa alongava, mais eu sentia que tava perto a hora de
encontrar com Marçalino.
Chegou um tempo que eu não dava conta mais de chegar na
igreja. Rezava o terço com a Maria aqui na berada da cama mesmo.
“Com minha mãe estarei
Na santa glória um dia
Junto à virgem Maria
No céu triunfarei.”
Rezava e tecia, era só isso que eu dava conta. As veiz eu olhava
minhas mão e lembrava das mão da Geraldinha, tão pequena as
mãozinha, tão calejada. A lembrança daquelas mãozinha me trazia a
dos filho tudo, da roça, do Marçalino, onde será que foi parar aquele
bancão de madeira? Quando vinha as recordação, o olho enchia
d’água. As água… O coração, que já tava um colosso, parece que ficava
mais grande, me ocupava toda, cheio. Batia lento pra não derramar a
memória.
“No céu, no céu, com minha mãe estarei
No céu, no céu, com minha mãe estarei”
Demorou um bocado pro coraçãozão parar de vez. As veiz eu
parava de lembrar pra ele descansá um pouco e durá mais um tiquim.
Durou foi muito! Entre um tumtum e outro, eu ficava pensando na
doença: chagas, nome bonito pra ser de doença. Vai ver inventaram
isso. Meu coração inchou foi de memória, de amor! E agora que parou,
derramou, inundou tudo de história.

Referências
“Francisca” foi inspirada no conto “Olhos D’agua”, de Conceição
Evaristo e na história de vida da minha avó.
Antes de escolher o conto que seria a base do meu texto, eu
já tinha decidido escrever sobre a minha vó Chica, minha Francisca.
Convivi pouco com ela, mas o paradoxo entre a figura frágil que
habitava minha memória e a mulher forte das histórias que minha mãe
contava sempre movimentavam minha imaginação.
Quando li pela primeira vez o conto Olhos D’agua, a conexão com
o “quasenada” que eu sabia sobre minha avó foi imediata. A vontade
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de desvendar a figura anuviada da minha recordação se converteu
em uma necessidade, como a necessidade angustiada da narradora
do conto de Conceição Evaristo, que busca encontrar-se na lembrança
da mãe. De que cor eram os olhos de minha avó? Ainda não consigo
lembrar, mas seguramente, eles transbordavam memória.
EVARISTO, Conceição. Olhos d’água. Rio de Janeiro: Pallas: Fundação Biblioteca Nacional, 2016.  
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Origem
Luíza Silva

A carreira de sucesso na advocacia que Pedro Encerrabodes de
Oliveira almejava teve que ser adiada quando ele recebeu a notícia
de que o câncer de sua mãe havia piorado. Os custos do tratamento
aumentaram, por isso teve que abandonar o sonho de se tornar juiz
federal e entrar mais cedo do que pretendia no mercado de trabalho,
pois as economias de Dona Antonica não seriam suficientes para
cobrir o novo valor das despesas médicas demandadas.
Felizmente, não demorou a ser contratado por uma empresa de
grande influência em São Paulo e conseguiu, assim, a remuneração
que precisava para continuar cuidando de sua mãe. Não deixando de
lado completamente a ideia de ser um juiz de sucesso, tentou conciliar
o trabalho com os estudos, mas tudo que conseguiu foi acumular cada
vez mais estresse ao longo dos anos. Isso foi afetando gradualmente
a sua personalidade, até que o rapaz bem-humorado, simpático e
brincalhão se tornou um homem rabugento e sem paciência, antipático
e sem educação. Conseguia se controlar diante de seu chefe e de
sua mãe, mas com pessoas com quem não se importava, como seus
colegas de trabalho, não se esforçava para esconder os efeitos de sua
frustração profissional. E eles, por sua vez, ficavam cada vez mais
irritados com o funcionário que arruinava o clima do escritório toda vez
que abria a boca.

— Com licença, er… Sr. Oliveira, não é? — uma funcionária
relativamente inexperiente, chamada Patrícia, perguntou, mas foi
ignorada. — Bom, eu estava organizando a papelada do próximo
evento e encontrei essas restrições jurídicas com relação a…
— Ótimo — ele a interrompeu, sem desviar a atenção dos
documentos que preenchia naquele momento. — Por que você não
fala isso para alguém que se importa?
— É o que estou fazendo, senhor — ela sabia que não seria fácil
interagir com Pedro, conhecia sua fama, mas mesmo assim decidiu
insistir mais um pouco. Seus lábios se curvaram num sorriso simpático
e o rapaz finalmente olhou para ela, com expressão de impaciência
surgindo em sua face. — Eu sou formada em administração, não tenho
conhecimento suficiente de legislação civil, por isso preciso que um
advogado competente avalie essas restrições e…
— Bajulações podem funcionar em alguns reles fracassados,
mas, como pode ver, esse não é o meu caso. Não tenho tempo para
ser babá de funcionária inútil, preciso terminar minhas horas extras.
Se não tem nenhum problema cognitivo que te impede de entender o
que eu falo, pode sair da minha frente agora.
Patrícia estava preparada para uma resposta como aquela, mas
mesmo assim, sentiu-se muito magoada. Com as lágrimas quase
escapando dos olhos, ela se afastou da mesa de seu veterano ranzinza,
pegou suas coisas e foi para casa. Ele, por outro lado, continuou
trabalhando como se nada tivesse acontecido, por isso não percebeu
os olhares furiosos de alguns funcionários em sua direção, enquanto
algo maligno surgia em suas mentes fartas de tanta arrogância.
Na segunda-feira seguinte, assim que chegou à empresa, Pedro
notou um aglomerado de pessoas próximo às janelas da sala onde
ficava seu escritório, todas mostrando rostos ansiosos e empolgados,
sorrisos enormes e expressões radiantes. Estranhando toda aquela
movimentação inédita, o rapaz continuou seu caminho, abrindo
passagem por entre as pessoas que se amontoavam perto da porta,
e chegou à sua mesa. Seus olhos se alargaram ligeiramente ao ver o
diretor do setor em que trabalhava sentado em sua cadeira com uma
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expressão muitíssimo severa e uma raiva assombrosa ilustrada pelas
rugas em sua testa.
— Nunca pensei que o senhor fosse capaz de cometer um erro
tão desastroso, Sr. Oliveira!
— Não sei de que erro o senhor está falando, Sr. Fernandes.
Todo trabalho que eu realizo aqui é revisado pelo menos três vezes.
É muito improvável, para não dizer impossível, que eu tenha deixado
passar algo incorreto. O senhor deve ter me confundido com outro
funcionário.
— Gostaria que isso fosse verdade, mas já verificamos a sua
autoria e os efeitos catastróficos que sua análise de mercado nos causou
nessa última semana — ele se levantou e entregou bruscamente uma
pasta para Pedro. — O senhor está demitido.
Assim que o diretor proferiu essas palavras, um grande coro
de vivas e aplausos fervorosos inundou o escritório. Pedro, por
outro lado, estava atônito, completamente perplexo. Seu coração se
acelerou, suas mãos começaram a tremer, o medo tomou conta de
suas emoções. A imagem de Dona Antonica apareceu de repente em
seus pensamentos. Não podia perder o emprego agora, a saúde de sua
mãe dependia daquela renda!
— Espere, não é possível que eu tenha errado essa análise! Com
certeza houve algum mal-entendido, alguma confusão na entrega dos
documentos, não sei, mas alguma coisa incomum deve ter acontecido!
— Pedro exclamou, aflito. — Eu não errei, Sr. Fernandes, disso eu
tenho certeza! O senhor sabe que eu nunca erro!
— Todo mundo erra, Sr. Oliveira, mas você cometeu uma falha
inadmissível — a voz do Sr. Fernandes tinha um tom de pesar e
decepção. — Pegue suas coisas e não volte mais aqui.
Pedro continuou parado em frente à sua mesa mesmo após a
saída do diretor. Havia mesmo cometido um erro tão grave assim?
Que tipo de deslize poderia causar um prejuízo tão grande à empresa?
Nada fazia sentido, ele tinha certeza que não havia errado. Confuso, o
rapaz pegou a pasta de seu “trabalho falho” e folheou os documentos.
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Percebeu, com uma breve análise, que alguém o havia sabotado. O
que estava escrito ali não fora produzido por ele.
Num primeiro momento, a fúria cresceu e dominou seus
sentimentos. Sabia que o culpado estava naquela sala, mas encontrálo seria praticamente impossível. Afinal, todos tinham motivos para
querê-lo fora da empresa. Então, começou a pensar numa forma
de provar que foi sabotado, mas nada que simulava em sua mente
dava certo. A busca por evidências de fraude deveria ser feita por
especialistas, o que custaria uma quantia considerável de dinheiro.
Pedro não tinha a liberdade financeira necessária para isso, nem
tempo: precisava continuar mantendo o tratamento de Dona Antonica,
por isso precisava de um novo emprego urgentemente. Não havia
outra opção, a vida de sua mãe era mais importante que todo o resto.
Vivendo às custas de suas economias, que já estavam prestes a
se esgotar, Pedro passou três semanas inteiras batendo na porta de
diversas empresas para oferecer seus serviços, mas nenhuma delas
estava contratando naquele momento. Quando o primeiro mês de
busca incansável se passou sem sucesso, ele começou a se desesperar.
Dona Antonica corria um risco enorme de sucumbir à doença logo que
interrompesse o tratamento e isso deixava Pedro aterrorizado. Não
podia deixar sua mãe morrer.
Atormentado e totalmente sem esperança diante desse cenário
angustiante, Pedro decidiu se afastar um pouco de tudo aquilo. Algo
poderia mudar se estivesse em um ambiente diferente, menos hostil,
mais acolhedor. Um lugar que lhe fizesse se sentir bem, que o receberia
calorosamente em qualquer ocasião. Um lugar mágico, especial, cheio
de memórias fantásticas. E só havia um lugar no mundo inteiro que era
tudo isso: o Sítio do Picapau Amarelo.
Ver o casarão ao longe ainda lhe trazia uma sensação muito
boa de aconchego, de paz. Era como voltar para casa após uma
longa e cansativa viagem e receber, com o maior carinho possível,
uma deliciosa xícara de chocolate quente das mãos de uma velhinha
amorosa. Ninguém morava mais ali, apenas as memórias de uma
infância maravilhosa habitavam o sítio.
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Pedro não conseguiu se aproximar da entrada da casa, havia
muito mato ao redor, já que o lugar estava abandonado desde o
falecimento de sua proprietária. Encontrou um toco de árvore nas
proximidades e sentou-se nele, soltando um longo suspiro enquanto
vários momentos felizes das férias de muitos anos atrás brotavam em
sua mente.
— Se ao menos eu pudesse voltar àqueles dias…
De repente, a brisa suave que balançava graciosamente as folhas
das árvores do sítio começou a ficar mais e mais forte a cada instante.
Em poucos segundos já conseguia entortar vigorosamente as árvores
de tronco mais flexível e fazer o capim dançar freneticamente. Então,
temeroso, o rapaz levantou-se e começou a andar para fora do sítio,
mas parou logo em seguida. Seus olhos se arregalaram quando viu um
redemoinho enorme à sua frente, mas um espanto ainda maior fez seu
coração acelerar: uma risada muito alta e divertida saiu de dentro do
turbilhão de ar. Pedro cambaleou para trás e caiu sentado na grama,
atônito.
O redemoinho foi se dissipando aos poucos enquanto se
aproximava do rapaz, que não conseguia mais mover nem o mindinho:
estava completamente estupefato com o que acontecia diante de seus
olhos. Assim que todo aquele espiral de vento, poeira e folhas sumiu
completamente, surgiu a figura de um homem negro, alto, musculoso,
de uma perna só, que vestia um calção velho e surrado e trazia uma
carapuça vermelha na cabeça. Ele tinha uma expressão animada no
rosto, o sorriso brincalhão fazendo o cachimbo balançar entre seus
dentes.
— Ah, só me faltava essa — Pedro levou a mão à cabeça,
atordoado. — Alucinações! Eu tô ficando louco, não tô? Hahahaha…
— Louco quem tá sou eu, de deixar meu posto na vigilância só
pra conferir se a presença que eu senti era mesmo a sua — o ser
fantástico disse e alargou o sorriso. — Não vai me dizer que esqueceu
quem eu sou?

Origem . 57

— É claro que não, você é o Saci! Mas por que eu ainda consigo
te ver? Quero dizer… Você não era só fruto da minha imaginação de
pivete?
Saci deu um pulo para frente, dando um susto em Pedro, e
dobrou o joelho para ficar à sua altura. Levou o dedo indicador à testa
dele e começou a cutucá-la com força.
— E você por acaso tinha capacidade de inventar todas aquelas
coisas com essa cabeça dura? — a criatura começou a rir. Pedro tratou
logo de tirar a mão dele de sua cabeça, perplexo demais para se sentir
ofendido.
Ainda soltando risadinhas travessas, como sempre fazia, Saci
se levantou e sentou-se ao lado do rapaz. Tirou o cachimbo da boca e
expeliu uma fumaça fedida, que fez Pedro torcer o nariz.
— Quanto tempo se passou, né? Bom, eu fiquei tão ocupado que
nem percebi — ele, então, olhou para o rapaz ao seu lado com uma
expressão curiosa. — Por que voltou pra cá?
— Eu… — E Pedro finalmente conseguiu relaxar — estava
desesperado. Não sabia o que fazer…
Como se a fumaça daquele cachimbo tivesse propriedades
mágicas, o rapaz começou a contar tudo que estava acontecendo sem
se conter, como nunca antes havia feito. Mostrou toda a sinceridade
que aprisionou dentro de si há tantos anos, e a cada palavra que saía de
sua boca, um peso era retirado de seu peito. Ao final do relato, Pedro
chorava como uma criança, as lágrimas pingando de seu queixo sem
parar, pois sabia que tudo de ruim pelo que passava naquele momento
era resultado de suas próprias ações egocêntricas e arrogantes.
— Minha mãe vai morrer por minha culpa! — ele exclamou entre
soluços, as mãos apertando a cabeça com muita força, enquanto
seu confidente parecia não dar muita importância para o que tinha
escutado.
— Humanos são tão complicados — Saci soltou mais uma
remessa de fumaça malcheirosa para cima e voltou a olhar para Pedro.
— Se você fez uma coisa errada, é só se desculpar e não fazer nunca
mais, ué.
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— Não sou mais criança, Saci, isso não funciona. Além do mais,
ninguém naquela empresa aceitaria minhas desculpas. Todo mundo
me odeia.
— E daí? Você só precisa fazer o que é certo. Ora, como os outros
vão reagir é problema deles.
Os olhos de Pedro se alargaram e brilharam. Foi como se a
resposta para todos os problemas que passava estivesse com ele o
tempo todo, mas, justamente por ser tão simples, seu ego inflado e
viciado na grandeza não permitiu que ele a notasse. Só precisava de
uma nova perspectiva, um olhar mais ingênuo, voltar à essência de
uma época em que tudo era bem mais fácil. O rapaz realmente não
tinha nenhuma expectativa de que alguns meros pedidos de desculpa
fossem resolver toda a situação crítica pela qual passava, mas sabia
que era o que devia ser feito. Estava na hora de voltar a ser o velho
Pedrinho.
Agradecendo ao Saci pela enorme ajuda que lhe deu e prometendo
voltar mais vezes para visitá-lo, Pedro foi para casa com o espírito
renovado, o coração mais leve e um sorriso muito sincero no rosto.
Estava pronto para corrigir seus erros e ser uma pessoa melhor. Essa
decisão repentina o levou a uma floricultura ainda naquela noite, pois
queria alegrar o coração angustiado de sua mãe. Foi nesse lugar que
ele teve a primeira e mais importante oportunidade de pôr em prática
o conselho de Saci.
— Sr. Oliveira! — Uma jovem mulher exclamou, surpresa. Pedro
virou-se na direção da voz e sentiu um calafrio assim que viu a garota.
Era Patrícia. — Minha nossa, como o senhor está magro! Parece tão
abatido… Está tudo bem?
Mesmo estando muito impressionado com a preocupação
totalmente inesperada de Patrícia, Pedro não quis perder a oportunidade
de ouro que o destino havia lhe dado. Com muita dificuldade em achar
as palavras certas e sentindo um embaraço que jamais sentiu antes,
tratou logo de pedir as desculpas mais verdadeiras que conseguia e de
mostrar seu arrependimento.
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— Sei que não mereço seu perdão, mas ainda assim queria que
você soubesse que eu sinto muito mesmo.
— Ora, como assim? É claro que merece — Patrícia sorria,
radiante, causando um espanto ainda maior em Pedro. — Eu sabia
que no fundo você não era mau, sabe? Minha intuição apitava toda
vez que você agia daquele jeitão prepotente, e eu pensava “ah, aí
tem coisa”. Você provavelmente só estava passando por um estresse
muito grande e não conseguia lidar com ele direito. Aparentemente
você já resolveu esse problema, né? — ela alargou o sorriso. — Bom,
de qualquer forma, está desculpado.
— Uau… Você… é incrível… — ele disse, boquiaberto.
Embalado pelo clima agradável e surpreendentemente acolhedor
que a conversa com Patrícia gerou, Pedro acabou contando sobre os
problemas que vinha passando desde que o câncer de sua mãe foi
diagnosticado e o quanto tudo ficou pior quando perdeu o emprego.
— Deve ser a minha punição por ter sido uma pessoa horrível
— ele disse com um sorriso amargurado nos lábios. Patrícia franziu o
cenho em desaprovação.
— Claro que não! Não importa o quão mau-caráter você fosse,
ninguém tinha o direito de sabotar o seu trabalho. Por mais frustrante
que fosse pra gente, você era de fato um funcionário formidável,
fazia todo projeto que caía em suas mãos funcionar da maneira mais
lucrativa possível. O pessoal da empresa nunca vai admitir isso, mas
tirar você de lá foi um erro. Nunca vi gráficos de desenvolvimento
tão vermelhos na vida, e… — Os olhos de Patrícia se iluminaram de
repente. — Oh! É isso! A solução pra todos os problemas!
Com a determinação queimando no olhar, Patrícia contou ao
rapaz que havia descoberto uma maneira de resolver tanto a situação
da empresa quanto a dele e já tinha até um plano de ação: se Pedro
aparecesse para o Sr. Fernandes com uma proposta impecável para
a recuperação das economias da empresa, ele seria recontratado
com certeza. Para isso, Patrícia se dispôs a fornecer todos os dados
e documentos que ele precisaria para preparar sua apresentação. Foi
exatamente isso que aconteceu. Com uma semana de trabalho duro,
Pedro fez um projeto perfeito e o levou ao Sr. Fernandes. A ajuda de
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Patrícia foi essencial nesse processo, tanto para explicar a sabotagem
que levou o rapaz à demissão quanto para argumentar a favor da
necessidade de um funcionário tão competente como ele no momento
de crise que a empresa enfrentava.
Pedro conseguiu seu emprego de volta duas semanas depois e
causou um alvoroço enorme quando entrou em seu escritório naquela
segunda-feira. Porém, antes que qualquer um dos funcionários pudesse
falar algo, ele se adiantou e foi à mesa de cada um oferecer seus mais
sinceros pedidos de desculpas. É claro que a maioria não acreditou
naquilo, mas alguns acabaram percebendo a vontade genuína de ser
uma pessoa melhor que ele transmitia, ficando mais claro para todos
que trabalhavam com ele nos dias que se seguiram. Não havia mais
sombra do antigo Sr. Oliveira, o impaciente, antipático e arrogante
advogado: em toda conversa que participava era sempre cordial, ouvia
com atenção tudo que lhe falavam e até arriscava algumas piadas vez
ou outra! Era nítido o quanto Pedro havia mudado, mas ele ainda tinha
um longo caminho a percorrer: para muitos, toda aquela nova face
de “bom moço” não passava de uma máscara. E estava tudo bem,
ele entendia perfeitamente esse pensamento. Era só não permitir que
isso, abalasse sua convicção sobre estar fazendo a coisa certa, por
isso continuou a trabalhar sempre com um sorriso no rosto, policiandose o tempo todo para não deixar que os maus hábitos voltassem e
lembrando-se sempre de sua essência, de sua origem e de quanto
aquele reencontro mágico com seu amigo de longa data havia, mais
uma vez, mudado sua vida.

Referências
A obra de referência que usei para escrever a minha fanfic foi “O
Saci”, escrita em 1921 por Monteiro Lobato, o primeiro livro a integrar
a famosa Coleção Sítio do Picapau Amarelo, na qual constam,
também, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Memórias
da Emília, entre outros. O que me inspirou, de fato, não foi apenas a
obra escolhida, mas todo o universo fantástico criado pelo autor, do
qual eu escolhi Pedrinho para ser o personagem principal e Saci para
atuar como coadjuvante – por isso preferi usar como referência “O
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Saci”, que mostra de forma mais evidente como começou a relação
entre os dois. A história desse livro traz uma rica demonstração do
folclore do Brasil, pois Saci conta para Pedrinho sobre muitas lendas
folclóricas: Mula-sem-cabeça, Boitatá, Lobisomem e várias outras.
Apesar de as obras do Sítio do Picapau Amarelo serem infantis, a
fanfic que escrevi a partir desse universo é voltada para um público
adulto, justamente para que os leitores resgatem, durante a leitura,
a memória de quando eram crianças, época mágica em que nossa
imaginação nos fazia passar por emocionantes aventuras pelos
mundos que nos eram apresentados. E foi com essa intenção, de
fazer os leitores voltarem à sua origem, que escrevi essa história.
LOBATO, Monteiro. O Saci. 56. ed. São Paulo: Brasiliense, 2005.
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Somewhere only we know
Ana Claudia Orsini

Deitada na cama, com meu livro na mão, já é noite, sinto o sono vir…
O sonho começa de novo, da mesma forma que todas as outras
vezes, nós dois no quarto e começa a tocar nossa música, sempre da
mesma parte.
“Is this the place we used to love?”
(Esse é o lugar onde costumávamos nos amar?)
“Is this the place that I’ve been dreaming of?”
(Esse é o lugar com o qual eu tenho sonhado?)
Essa música do Keane congela meu coração, me deixa sem ar,
porque sei que seguida dela vem você, mas quem será você? Qual seu
nome? Por que tem aparecido nos meus sonhos toda noite? Por onde
você estará?
Eu fico esperando o sono vir para te encontrar, para te olhar e
para ouvir nossa música. Eu sonho consciente que estou sonhando e
ansiosa para não acordar, mas sempre que acordo fico otimista com a
esperança de te encontrar. Em qual parte do mundo você está?
Essa é minha última semana na Turquia, logo serei transferida
para o consulado do Brasil em Nova York. Será que você irá comigo
nos meus sonhos, será que você é real? Ando vivendo entre a falta de
você e a angústia de saber se realmente existe.
No nosso sonho, você me olha e nossa música toca. Me pega
pelas mãos e me abraça tirando todo o meu fôlego, dançamos juntos

sem dizer uma palavra, mas com aquele instante suspenso que significa
tudo, você me faz querer que o tempo pare ali, Minha vontade é nunca
mais te deixar ir.
Olhando para mim você me diz junto com a música:
“So why don’t we go somewhere only we know?”
(Então por que nós não vamos para algum lugar que só nós
conhecemos?)
Que lugar será esse que só nós conhecemos? Que lugar é esse
em que posso te ver e te sentir, que lugar é esse? Minha aflição me
desperta e me tira o sono, sinto a respiração ofegante, ainda preciso
terminar de empacotar as coisas, preciso te tirar da cabeça, você só
pode ser fruto da minha imaginação.
Há tanto tempo longe de casa, desde que entrei para a diplomacia,
que você pode ser apenas produto da minha carência, saudade de um
afago e de uma paixão que já não vivo há alguns anos. Minha solidão
está criando você, é isso, você não existe!
Estou a caminho do aeroporto, logo estarei em outro país, em
outro continente, em outra cidade e não consigo parar de pensar em
você. O mundo é imenso, você pode estar em qualquer lugar: será
que eu te vi em alguma reunião no México? será que foi quando estive
no Brasil visitando minha família? ou será que foi em alguma rua de
Istambul? não é possível, se eu já tivesse te visto eu me lembraria, eu
me recordaria, é impossível esquecer um rosto como o seu.
Acho que o voo será longo.
Cheguei e me acomodei no apartamento que será minha casa
nos próximos três anos. O lugar é bom e fica perto do trabalho, com
uma linha do metrô já estou no consulado. Saí do trabalho e passei
na farmácia, quando entrei tocava na rádio nossa música, meus olhos
se encheram d’água e te procurei com o olhar, mas nada de você. Por
onde anda você que me faz tanto mal e ao mesmo tempo me enche de
amor? Cadê seu olhar de encontro ao meu como nos nossos sonhos?
Como faço para lutar contra a vontade de te arrancar do meu peito e
da minha cabeça e com a incerteza de saber se é realmente isso que
quero.

64 . Uma dose

Adormeço no sofá, você me acorda com um beijo no rosto, te
olho e sinto paz, me sinto segura, me sinto amada. Dançamos juntos
como em todos os nossos sonhos.
— Você é linda! Não se preocupa, vamos nos encontrar, no nosso
lugar.
Acordei com o despertador. Está difícil acostumar com o fuso,
tenho me sentido cada vez mais cansada. A caminho do consulado
encontrei um sebo. Apesar de morar fora há tanto tempo eu sempre
procuro livros de escritores brasileiros, pois meu interesse pela
literatura estrangeira se limita aos clássicos latinos, mas tenho uma
lista das obras do Gabriel García Márquez que eu ainda quero ler. Por
sorte encontrei no sebo “Olhos de cão azul”, livro que me lembro de
ter começado a ler na faculdade, mas faz tanto tempo, talvez seja uma
boa hora para retomar a leitura.
Cheguei em casa e comecei a ler o livro, não conseguia parar. É
certo que aquela edição estava toda rabiscada, era antiga, amarelada
e com cheiro de livro velho, mas eu não conseguia parar de ler. Percebi
que já era madrugada quando estava quase no meio do livro, iria
começar a ler o sexto conto, conto esse que dá nome à obra. A cada
palavra do conto eu ficava mais assustada. A história de um casal
que se encontrava somente em sonhos me deixava cada vez mais
extasiada. Sou eu, é a minha história, como será possível?
No conto, o homem nunca se lembra do sonho quando acorda
e a mulher o procura por toda a cidade deixando sinais em todos os
lugares. Ele fala que ela tem olhos de cão azul e essa frase passa a ser
o código para uma busca infindável.
Assim que comecei a pensar nas possibilidades de você estar me
procurando e deixando sinais pela cidade, cai no sono. Virei para o lado
e abri os olhos: você me fitava, deitava ao meu lado e me dava um
abraço, se encostava sobre meu peito e se encaixava no meu corpo.
— Você me deixa confusa e ansiosa. Quando sonho, me sinto
bem, quando acordo, te busco em cada esquina com o olhar, em cada
loja, a cada minuto. Você está atrapalhando minha sanidade.
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— Nós vamos nos encontrar, não se preocupe, vamos nos achar.
Você é a melhor parte da minha noite, não desista de nós!
Hoje acordei com essa ideia do conto. E se eu, em todos os
lugares, deixasse a nossa música, e se eu pedir para tocar em todas
as rádios, e se eu escrever pela cidade, pichar os muros… E se eu
escrever nos livros, e se eu falar com as pessoas, quem sabe alguém
te conhece e quem sabe você existe e está me procurando… E se…
Fui dar um passeio de turista no Central Park, eu precisava
relaxar. Levei meu livro, mas como não estava com vontade ler, me
sentei observando as pessoas. Por um minuto me senti livre e bem,
eu não o havia buscado, eu só estava ali descansando e desconectada,
eu só buscava paz. É claro que o momento durou apenas aquele um
minuto e logo você veio desorientar meus pensamentos. Eu sentia um
fogo que subia pelo meu corpo, sua imagem e o que você representa
me ascendem.
Levantei e caminhei, quando percebi, estava chegando à estação.
E foi então que esperando o metrô para voltar eu levantei a cabeça e
o vi, eu o vi do outro lado, sentado olhando para a janela, era ele, só
podia ser ele, minha vontade era gritar, correr, chamar. Mas eu fiquei
parada, em choque.
Foi então que veio o barulho do metrô, alto, vindo cada vez
mais rápido, mais forte, mais intenso, mais potente e, de repente, eu
acordei.
Despertei na cama, com meu livro na mão, foi tudo um sonho,
já era manhã.

Referências
O texto base para a fanfic “Somewhere only we know” foi o conto
“Olhos de cão azul” do Gabriel García Márquez. O conto está no livro
de mesmo nome, escrito por Gabo entre 1947 e 1955, cujo tema
principal é a morte.
No conto que dá nome ao livro, um “casal” conversa sobre a sua
relação que só existe enquanto eles dormem. Ou seja, um conhece
ao outro através do sonho, mas na vida real eles nunca se viram.
Durante todo o conto, que se passa em um quarto simples, o diálogo
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é permeado por uma meia luz e muitos olhares. Uma mulher cor
de cobre e um homem que a vê mesmo com o rosto voltado para a
parede. No conto, podemos perceber que a morte é tratada no sentido
figurado, pois este casal se desfaz quando acorda. Então, é como se
eles “morressem”.
O nome “Olhos de cão azul” faz referência aos olhos da mulher,
que são de um tom cinzento e brilhante. E essa expressão acaba se
tornando um código para o casal, eles sempre dizem “olhos de cão
azul” um para o outro.
O sentido mais aguçado neste sonho é a visão. O corpo da mulher
que brilha à luz da vela, as sombras que se projetam em seu rosto
quando uma mão passa por cima da chama. O homem está fascinado
por aquela mulher, porém sempre que acorda se esquece do sonho.
O conto termina com o mesmo mistério, beleza e magnetismo
do início. É uma espécie de sonho hipnótico, que conta uma história de
amor forte, porém não realizado.
MÁRQUEZ, Gabriel Garcia. Olhos de Cão Azul. Rio de Janeiro: Record, 1974. (pág.37-41)
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Lua sangrenta
Camila G. Contine

Não posso deixar minhas palavras soarem como solenes mentiras
ao relatar o que eu sentia naquele momento. Raiva, pânico, medo e
uma escuridão tão densa que cobria meu olhar, mesmo que eu ainda
fosse capaz de rastejar meus olhos por aquele quarto com imensa
facilidade.
A chama de uma vela com sua forma já desgastada queimava
próximo à cama e, por mais que a pele de meu corpo fosse sensível
o bastante para sentir o calor daquele fogo do lugar onde eu estava,
ainda assim, nada era mais interessante do que a figura daquela
menina diante de mim.
Meus pés tocavam a beirada da cama e eu não conseguia me
mover. Sentia-me completamente incapacitada de dar força aos
meus braços, para que eles pudessem alcançar aquele corpo tão
docemente reclinado sobre o colchão. Estremeci. Ao ver o peito de
Laura subindo e descendo serenamente enquanto a garota dormia,
um fervor transportou-se para dentro de meu ser. Laura respirava,
da maneira mais perfeita, todo o ar que eu desejava sugar para
fora de suas entranhas e aquilo enfurecia-me, fazendo meus dedos
retorcerem e meus dentes chocarem-se dentro de minha mandíbula,
agora enfraquecida.

Havia algo repulsando em meu coração, que já não batia, e eu
estava certa de que a minha imagem petrificada ali era a prova-viva de
que eu poderia considerar aquela minha grande falha a maior confissão
de amor que poderia fazer. Não conseguir aproximar-me de Laura era,
simultaneamente, chegar até o mais profundo dos motivos que ainda
me prendiam aqui.
Seus olhos orvalhados agora eram cobertos por pálpebras
pálidas, e seus lábios ressaltados mantinham-se divididos por uma
pequenina fresta, por onde Laura expelia todo o ar quente dos sonhos
que tinha. Contudo, eu sabia que a partir do momento em que minhas
mãos alcançassem seu corpo, sua mente ingênua seria dilacerada pelo
maior de todos os seus pesadelos, como em todas as visitas que eu
já havia feito àquela jovem moça. A podridão tinha o meu cheiro e,
mesmo que aquele semblante encantador fizesse-me refém de meus
próprios pés, eu ainda havia de manter-me viva. Laura era a minha
vida.
Desde a minha primeira visita, quando seu corpo ainda era
pequeno e frágil, mas seu quarto já era aconchegante e acolhedor.
Desde o momento em que meus cílios rasparam contra a bochecha
alva de minha belíssima garota, que dormia por entre um mar de
lençóis finos. Desde a primeira vez em que senti seu coração batendo,
ao colocar-me tão próxima de seu ser, Laura foi minha vida e continuou
sendo.
Sinto-me ardendo em chamas por ela todas as vezes em que
Laura esgueira-se para demasiadamente perto, mas travo e tento
recomeçar, como se ainda houvesse mais uma chance de fazer aquilo
dar certo.
Chegava a ser estúpida a sensação de impotência que me
envolvia a cada centímetro de distância, que eu quebrava com o meu
corpo ao inclinar-me sobre a cama, em um ato inconsciente, pois meus
pensamentos continuavam adormecidos por aquela garota, como o
sono que ela desfrutava naquela noite. Fazia frio do lado de fora, e
mesmo que eu não fosse capaz de sentir qualquer mudança climática,
as marcas dos arrepios deixadas na pele de minha Laura mostravamme com clareza que somente aquela camisola fina que ela vestia
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não seria suficiente para embalá-la em uma temperatura agradável
durante toda a noite.
Eu queria abraçá-la, como eu havia feito anos atrás, mas meu
coração-morto vivia alertando-me sobre o mal que aquilo poderia
trazer à minha amada. Era difícil, torturante. Havia sido tão fácil e nunca
levei tanto tempo para conseguir que meu par de presas encontrasse
o melhor ponto de pescoços descobertos de damas sonolentas, mas
Laura fazia-me repensar hesitantemente um pouco antes de lhe
perfurar a pele.
Carmilla, Carmilla… Onde é que você foi parar? Com um mundo
inteiro lá fora, mas somente uma humana a espreitar…
Relutei para conseguir permanecer sobre o corpo adormecido
de Laura, quase infiltrando-me em seu ser. Minhas mãos afagavam os
cabelos delgados que caíam por seu rosto e minha boca abria-se em
vão, ciente de que nenhuma palavra seria capaz de atingir qualquer
resquício de humanidade no meio de uma noite tão ruminante.
— Minha querida, estou certa de que não há o que eu possa
fazer para curar a dor de seu coração, a não ser deixar os rastros do
meu eu mais íntimo tomar conta de sua alma. Isso vai passar, querida,
vai passar. O amor cura, mas o amor dói. Quero lhe mostrar todas as
diferentes faces do amor antes de te dizer adeus. Quero que eu seja
a única pessoa que você irá amar antes de dar-se como morta dentro
de mim. Quero que doa e que arda, mas que acima de tudo, seja eu e
você. Pois eu não seria capaz de me apaixonar por qualquer outro ser
neste mundo, que não fosse alguém com essa doce e linda face.
Espreitei-me sorrateiramente sobre aquele corpo desmaiado.
Sentia-me grata por Laura não ser capaz de me observar na minha
mais triste forma. O fastio que me dominava era a prova-viva de que
eu já havia me rendido. Rendi-me e me renderia mil outras vezes, até
o final de minha eternidade.
Sentia que algo queria jorrar de dentro de mim, e por pouco não
regurgitei o restante de meu amor sangrento sobre o corpo de minha
amada. Afastei os cabelos de Laura que ainda cobriam parte de seu
pescoço macio, lançando-os para longe. Ela suspirou profundamente,
com solavancos de ar entrecortando seus lábios.
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Estremeci. Ela teria pesadelos naquela noite, um de seus piores,
dos mais aterrorizantes, que fariam suas têmporas transpirar e seu
peito arfar sem fôlego. E eu seria a culpada de tudo aquilo. De seu
sofrimento, sua angústia por não encontrar uma resposta para aquele
enigma, que vinha lhe assombrar todas as vezes em que seus olhos
eram fechados, e para perda de uma paixão, que inutilmente seria
capaz de lhe transformar por inteira.
Meus lábios sentiram o ardor da pele de Laura quando
suavemente pressionei-os contra a bochecha daquela jovem. Queimeime inteiramente. Fechei os olhos para melhor apreciar o aroma
que seus cabelos jogavam contra meu rosto, como se eu estivesse
mergulhando dentro do mais vasto campo de pessegueiros. Aquele
amor transbordava de mim, e eu mergulhava um pouco mais fundo
nele a cada instante.
Era tarde da noite e minhas juras se espalhavam pelo quarto
de Laura como se dançassem com o som da mais lenta música. Eu
poderia estar ouvindo uma canção ecoando por dentro de meus
ouvidos naquele momento, poderia até mesmo puxar minha mulher
para dançar. Mas eu nunca seria capaz de atrapalhar seu sono, seus
sonhos, sua vida. Eu não conseguiria machucar Laura, nem se a mais
faminta parte de meu coração desejasse.
Aquela seria a última vez. Meu último instante trancafiada
dentro daquele quarto, observando Laura dormindo por horas a fio,
segurando-me firmemente com os pés fincados no chão, para que
minhas mãos não voassem descontroladamente contra a imagem
deleitosa de minha amada espalhada pela cama. Seria o último beijo,
o último toque. A última vez em que eu sentiria minha pele derretendo
pelo calor daquele corpo, enquanto cada uma de minhas veias, já
enxutas, pulsariam irritantemente dentro de mim.
Minha última noite assombrando-a e despertando o pior que havia
em mim. Minha garota não merecia isso. Eu não a merecia. Laura era a
estrela mais brilhosa que algum dia minhas mãos tiveram o prazer de
alcançar, e eu já não podia mais prendê-la em meu céu escuro.
— Fique calma, meu amor. Juro que nunca mais irá doer, e a
única dor que se alastrará pelo seu peito, será a dor de minha ida. Mas
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eu voltarei, assim como já voltei antes e sei que hei de voltar. Nunca
serei completa sem ti.
Escorreguei meus dedos por seu pescoço, trilhando-os até alcançar
seu peito descoberto. Suas clavículas ressaltadas eram banhadas pelo
brilho daquela noite e minha boca salivava ao contemplar aquela cena.
— Buscarei saciar-me com outras almas até sentir-me pronta
para voltar para ti, e então, poderemos finalmente nos encontrar na
eternidade de nossa morte. Esperarei o tempo que for, Laura, até que
sejas minha por completo, assim como eu sempre serei sua.
Minhas palavras batiam contra seu peito exposto, até que
finalmente adentrei sua pele. Com os lábios entreabertos e a cabeça
batendo contra seu queixo, meus dentes fincaram em sua carne. Tudo
em mim adormecia. Sentia-me completamente viva ao ser preenchida
por aquele sangue amargamente doce.
Meu desejo era sugar-lhe até a última gota, mas poupei minha
amada de tanto sofrimento. Chegaria o dia em que Laura seria
inteiramente minha, e cada gole que eu dava em seu sangue cálido
fazia-me acreditar um pouco mais que eu voltaria a tê-la em meus
braços algum dia.
O desespero tomou conta de mim quando o corpo de Laura perdeu
quase todo seu calor. Meus dentes ainda fincados em seu peito não
queriam deixá-la. Relutei internamente e pressionei os dedos em seus
ombros, empurrando-me para longe. Sua pele estava absurdamente
mais pálida que o normal, e sua boca tremia, ressequida, inquieta. Eu
a havia amaldiçoado com a minha praga, nada mais faria aquilo mudar.
Laura era tão minha quanto eu destinava-me a ser dela. A
maneira como meus lábios sempre se encaixam em seu peito com
tamanha perfeição, sugando todo o seu sangue para fora, faz-me
pensar em morrer por essa garota, por mais que eu já não tenha vida
alguma.
Abracei seu corpo trêmulo por alguns instantes, sentindo que
ele não era mais o mesmo, e que, a partir daquele instante, demoraria
voltar a ser. Eu havia deixado minha marca em minha amada, assim
como antes, mas de uma forma que fará com que Laura lembre-se de
mim cada vez que seus pulmões ousarem inflar.
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Beijei-lhe a testa, que agora transpirava sem motivos. Seu
corpo espasmava por inteiro e aquilo fazia com que eu me sentisse
completamente sem forças. Era hora de partir.
Afastei-me de sua imagem e corri para a janela, abrindo-a.
Quando a luz da lua bateu contra minha face, senti as fibras de meu
ser voltando às suas formas originais. Eu era Carmilla novamente, e
não apenas uma figura monstruosa com sede de amor.
O grito veio mais rápido do que era esperado. Laura provavelmente
sentia seus pulmões queimando em pavor por tudo o que ela enfrentava
naquela noite. Virei-me e encarei a feição assustada em seu rosto uma
última vez. Seus olhos estavam presos em mim, e assim como eu, ela
parecia não querer deixar ir. Mas fui.
Fui-me antes que mudasse de ideia e decretasse a minha morte
sob a luz daquela lua cinzenta. A porta do quarto abriu-se em um único
estrondo, mas meu corpo já caía direto ao chão. A terra úmida me
acolheu. Ouvi as vozes desesperadas e as exclamações apavoradas
que minha amada espalhava por seu quarto. Seu pai lhe acudia,
procurando saber o que havia acontecido.
Pus-me a correr assim que meus pés se equilibraram no chão.
A janela do quarto de Laura estava aberta e eu ainda podia ouvir seu
choro ecoando ao longe.
Perdoe-me, perdoe-me, minha amada. Quero que saiba que fiz
isso por mim, por nós. Nada seria melhor do que passar o restante de
minha infinita existência ao seu lado, mas para isso, preciso manter-te
viva.
Mas não se esqueça de que voltarei para buscar seu amor e para
torná-la minha, para mostrar-lhe que amar continuará sendo sinônimo
de dor. Quando mais uma vez meus dentes se afundarem contra sua
pele e eu contemplar você gritando por meu nome, voltarei para ti e
mostrarei que não importa o que faça, meu rosto ainda ficará gravado
em sua mente como a mais doce perturbada lembrança que você
conseguirá carregar, assim como esta marca que deixei em seu peito,
como sinal de que desejo-te por completo.
Eu voltarei, minha bela amada, e seu sangue será meu. E a
eternidade será nossa.
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Referência
Carmilla é uma obra que pertence à literatura gótica do irlandês
Sheridan Le Fanu, produzida entre os anos de 1871 e 1872, sendo
considerada a pioneira entre as histórias sombrias, que tinham uma
carga mais fantasmagórica. Nela, há o desenrolar de uma trama que
se passa em Estíria, região hoje localizada na Áustria. A narrativa
original é feita por Laura, uma jovem que mora com o pai e mais
duas criadas em seu castelo. Quando pequena, Laura passou certa
época de sua vida lidando com sonhos estranhos e, após anos, ao se
deparar com a chegada inesperada de uma moça chamada Carmilla,
Laura volta a enfrentar pesadelos e aparições misteriosas em seu
quarto. Carmilla é uma jovem apaixonante, mas muito misteriosa
e com hábitos incomuns. Os pesadelos de Laura fazem com que a
jovem passe a questionar muitos acontecimentos em sua vida, e
apesar de querer Carmilla por perto, e até mesmo buscar pela ajuda
da outra moça, quando ambas estão juntas, tudo o que Laura recebe
são mais questionamentos e pesadelos apavorantes ao dormir.
LE FANU, Sheridan. Carmilla: A vampira de Karnstein. São Paulo: Hedra, 2010.
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A noite mais escura
Ray Salatiel

Esta é uma história de muito tempo atrás. Após a queda de Sauron,
o Senhor do Escuro, os homens começaram a reinar. Havia paz na
Terra-Média. Os orcs foram expulsos de Mordor, e os que restaram
se sujeitavam ao reinado de Elessar. Os anos escuros se apagaram.
No ano 120 da Quarta Era de Gondor1, em primeiro de março,
o rei Elessar finda seu reinado para se juntar aos seus antepassados,
morre o último Numenoriano2. Como já é sabido, Legolas - um dos
amigos do rei - constrói um navio cinzento em Ithilien, e junto com
ele, parte Gimli, o anão. Meriadoc e Peregrin Tûk, os últimos hobbits
da Sociedade do Anel que ainda se encontravam na Terra-Média foram
colocados junto ao leito do grande rei, e assim se finda a Sociedade. É
o que contam as histórias.
xxx
Numa toca no chão vivia um hobbit. Não era uma toca qualquer,
desagradável, suja e úmida, cheia de restos e com cheiro de lodo;
tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar
ou o que comer: era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto.
Essa se destacava por abrigar vários tesouros e histórias
perdidas da Terceira Era, quando os elfos e magos de outrora vivam
na Terra-Média. Histórias de orcs e goblins, humanos, hobbits e anões,
nos anos do Condado.

1

1541

2

Não tenho certeza, me corrijam se estiver errada, mas acho que ele é o último numenoriano na Quarta Era.

elfos e magos eram contadas por toda parte. Os jovens não mais se
interessavam pelo passado, nem pelas histórias heroicas que os mais
velhos contavam. Era tempo de paz, a ameaça do Um Anel não fazia
parte das preocupações dos mais novos, nem os guerreiros antigos e
seus feitos, nem os príncipes que enfrentaram o Senhor do Escuro.
Depois de 500 anos, as histórias não passam de estórias. Os livros se
perderam, as histórias cessaram.
Faramir Tûk, filho de Pippin3, foi um dos últimos Tûk a transmitir as
histórias que ouvia de seu pai, juntamente com sua esposa, Cachinhos
Dourados, filha do Sam4, tentavam não se esquecer dos grandes feitos
da Sociedade. Os Tûk e os Gamgee, são as últimas famílias de hobbits
que ainda viviam no Condado e mantinham viva a história do Um Anel.
Sem conhecimento dos mais novos, Faramir Tûk manteve
guardado durante toda sua vida o Livro Vermelho, tanto o guardou que
se esqueceu de entregar às gerações futuras a história do Condado, os
grandes feitos de Bilbo e Frodo, de Sam e Merry, e de Pippin.
xxx
Numa toca no chão viviam quatro hobbits.
Rosinha discutia mais uma vez, impaciente, sobre a Lenda do
Livro Vermelho. Alguém em Bree comentara que sua família fora a
última a conservar o livro. Ninguém sabia ao certo o conteúdo. Os mais
antigos diziam conter magia, e uma vez encontrado traria de volta
o Senhor do Escuro. Outros diziam que eram estórias contadas por
humanos e que nesses assuntos eles não são confiáveis. Já a hobbit
acreditava que o livro era a ponte com o passado, histórias antigas
e lendas da Terra. Havia discussões todas as vezes que tocava no
assunto, seus irmãos não se importavam com o mundo que deixou de
existir.
Batia os pés no chão de forma furiosa, sabia que era mais uma
batalha perdida e que se quisesse descobrir alguma coisa, teria que
fazer por conta própria. O clima já não era propício para mais um
problema sem solução.

3

Peregrin Tûk.

4

Samwise Gamgee.
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“Tudo isso não passa de estórias”, dizia Lindofilho, enquanto
caminhavam em direção à toca, “não existe mais ameaça do Um Anel,
não entendo por que continuam insistindo sobre algo que aconteceu
há mais de 400 anos.”
“É o grande feito da nossa família, como você pode querer
esquecer tudo isso?”, dizia Rosinha, parada de braços cruzados, “o
grande orgulho Tûk e Gamgee está nessas histórias. Não é como se
pudéssemos apagar o que nossos tataravós fizeram.”
“Grandes feitos, é?” dizia Mylaela, revirava os olhos todas as
vezes que discutiam, “todo mundo cansou de ouvir. Sam, Frodo, Bilbo,
Legolas, Aragorn, Gimli, Gandalf, Merry, Pippin, Boromir, já sabemos…”
“O passado é chato, Rosinha, já aprendemos tudo sobre ele.”,
caminhava apressado por encerrar mais uma vez esse assunto.
“Não é bem assim, Faragorn, tem coisas que ainda não sabemos.”,
insistia Rosinha e batia os pés cada vez com mais força.
A discussão foi interrompida por um forte sopro. Era o Vento Leste.
Os hobbits deixaram o assunto por acabar e entraram para a toca. O
céu escuro, sem estrelas, indicava que uma grande tempestade estava
por vir. O sopro do vento fazia chacoalhar as folhas das árvores ao
redor da casa. Rosinha repassava toda a história, ainda sem entender
por que insistia tanto no assunto. Faragorn e Mylaela se aqueciam em
frente à lareira. Lindofilho se encontrava na escrivaninha em frente à
janela com papéis e tinta nas mãos, pronto para escrever mais uma
estória, dessa vez sem dragões, magia ou cavaleiros, o passado já
estava cheio delas.
A noite surgiu como um raio cortante no céu. A tempestade, que
no início do dia parecia apenas uma ameaça, descarregou toda sua
fúria sobre o condado, uma chuva torrencial caia sobre a casa, cada
gota, um barulho estrondoso. Os hobbits começaram a ficar inquietos,
não era comum chover nessa época do ano. A escuridão tomou conta
da casa, o vento soprava uma triste melodia do lado de fora, as luzes
das velas dançavam conforme o sopro do vento. Mylaela procurava
nos baús alguma luz para dissipar a escuridão da casa, mas era uma
tarefa impossível encontrar qualquer coisa naquela noite. Cansados,
os hobbits logo tentaram pegar no sono, deixando a melodia embaláA noite mais escura . 79

los e levá-los a lugares distantes. A canção de Bilbo entoava sobre a
casa, aquecendo cada criança ali.
A manhã surgiu aos poucos, os raios do Sol despontaram
iluminando os lugares escuros da toca. Em um canto, no chão, várias
folhas se encontravam espalhadas, Lindofilho esquecera a janela
aberta durante a madrugada, e suas estórias foram sopradas pelo
vento, cobrindo grande parte do lugar, dentre os papéis espalhados,
um pequeno bilhete fora esquecido. Faragorn, o primeiro a acordar foi
também o primeiro a ler o bilhete, era uma nota de agradecimento da
biblioteca de Gondor aos Tûk, nada que ele consideraria importante.
Apesar de o Sol já ter se levantado, o dia permanecia frio, uma brisa
ainda soprava do lado de fora.
Lindofilho tivera uma manhã bastante agitada. Recolheu seu
material espalhado pelo chão e o reorganizou. Depois do encontro com
o bilhete se pôs a pensar se existia alguma relação entre o bilhete
e o livro que Rosinha dissera, mas nada sabia do assunto e isso o
incomodara muito. Gostava de ser o mais esperto entre os irmãos,
gostava de saber a resposta de tudo, sempre se irritava com as
perguntas e indagações de Rosinha, pois nunca tinha uma resposta
satisfatória, a irmã era curiosa demais para seu gosto.
Mylaela e Rosinha se puseram a trabalhar naquela manhã, sabiam
que depois da tempestade a casa estaria uma bagunça, apesar de não
culparem a chuva por tamanho estrago. Mylaela não se importava em
arrumar, gostava de explorar os lugares da toca, só não entrava na
biblioteca, nunca achou graça nessa parte. Rosinha era a encarregada
de limpá-la, sabia de cor todos os livros daquele lugar, nunca lera
nenhum, claro, eram muito preciosos, e sua “cabeça de vento”, como
dizia Lindofilho, não era preparada para leituras como aquelas.
Percorreu os livros com os dedos e selecionou um, abriu, folheou
as páginas, não leu nenhuma, colocou no lugar novamente. Fazia isso
todas as vezes. Ajuntava os que estavam espalhados e colocava todos
de volta em seu devido lugar. Naquela manhã, ao alcançar a última
prateleira notou um espaço vazio que não percebera antes. No espaço
encontrou o que parecia ser esboços de estórias, era semelhante a
um caderno, possuía vários escritos e sua capa tinha um certo tom
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de vermelho empoeirado. Rosinha nem percebeu que o que segurava
era o que tanto queria encontrar. Foi até a poltrona, debruçou sobre
o caderno, folheou todas as páginas, dessa vez lia com voracidade.
Sentiu que conhecia aquele caderno, sentiu que sabia de cor aquelas
histórias. Não se sabe ao certo quanto tempo gastou lendo. Ao cair da
tarde, continuava ali na biblioteca.
A noite se aproximou sem que percebesse. Era a vez das lendas.
Eówyn era a primeira, seguida de Faramir e por último estavam Os
Portos Cinzentos.
Aqui conta-se a história da mais destemida guerreira de Rohan,
canta-se à donzela escudeira, vencedora da batalha nos campos do
Pelennor. Filha de Théodwyn e Éomund, e a irmã de Éomer. Desejava
ganhar renome no campo de batalha — especialmente desde que ela
tinha se tornado uma nobre — descumpriu a ordem do Rei, e se disfarçou
de Dernhelm, o jovem, para lutar ao lado de seu tio e de seu irmão.
Não são contadas outras histórias, senão a que será contada aqui, mas
conhecemos as lendas da Senhora Branca de Rohan e atribuímos a
Éowyn vitória em muitas batalhas, sob nome de Dernhelm.
1. O encontro com Nazgûl
Uma grande sombra desceu como uma nuvem. Numa criatura
estava montado um vulto, coberto com um manto negro,
enorme e ameaçador. Usava uma coroa de aço, mas entre a
coroa e a capa não havia nada para se ver, exceto o brilho de
um olhar mortal: O Senhor dos Nazgûl. Théoden fora atacado
pela criatura e morrera no campo de batalha, os guerreiros
de Rohan que não jaziam mortos se entregaram à loucura e
aos delírios. Um cavaleiro ainda se encontrava ao lado de seu
senhor, o único consciente, chorava ao lado do rei morto. A
criatura se aproximava, estava preparando mais um ataque.
Um grito ecoou no campo, Dernhelm gritava à criatura para
que deixasse os mortos em paz. O Rei bruxo de Angmar
com sua voz fria respondeu: Não intrometas entre o Nazgûl
e sua presa! Ou ele te matará. Dernhelm tiniu a espada e
declarou que o impediria se conseguisse. Mas o Rei bruxo,
com todo seu desprezo, riu-se do cavaleiro chamando-o de
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tolo, lembrando-o que nenhum homem mortal é capaz de
impedi-lo.
Conta-se que Dernhelm, no meio de toda essa confusão, se
entrega ao riso, uma voz cristalina que era como aço, ao
bramir a espada declara: “Não sou um homem mortal! Você
está olhando para uma mulher. Sou Éowyn, filha de Éomund.”
A criatura alada gritou contra ela, mas o Espectro nada fez.
Não se sabe ao certo o que aconteceu, a testemunha presente
era Merry, que narrou os feitos de sua senhora e esperou a
morte ao seu lado. Não houve mortes além das de Nazgûl e
do Rei bruxo de Angmar naquele momento. Assim, a Senhora
Branca de Rohan saiu vitoriosa da batalha.
2. Além dos Campos e Casas de Cura
Após a temporada nas Casas de Cura de Gondor, Éowyn
parte com Faramir a fim de exterminar os inimigos que
ainda restaram na Terra-Média. Pouco se sabe sobre essas
aventuras. Faramir nunca mais fora o mesmo depois de ter
seu corpo atravessado por uma flecha maligna e se fortaleceu,
tornando-se mais bondoso e amoroso após saber dos feitos
do seu pai – de o colocar na pira e quase queimá-lo vivo –,
a bondade do Regente fora reconhecida por todos os lugares
que passaram. Juntos, Éowyn e Faramir enfrentaram a sua
última batalha, antes de se refugiarem nas terras de Ithilein,
onde firmaram morada.
Conta-se que a última batalha fora travada com orcs e goblins
que ainda insistiam em servir o Senhor do Escuro, apesar de
ele não mais existir. É sabido, por toda a Terra-Média, que a
maldade de Saruman afetou alguns humanos que também se
renderam a ele. Éowyn e Faramir foram os únicos autorizados
por Elessar a ingressar em uma expedição de caça aos orcs e
goblins devotos a Saruman.
Aconteceu em Mordor. Após ser destruída pelo exército dos
mortos, pouco sobrou da cidade. No entanto, a ordem branca
de Saruman não havia sido derrotada por todos. Não houvera
proteção para os pequenos vilarejos próximos à cidade, e o
massacre sangrento aconteceu no alvorecer frio de outono,

82 . Uma dose

uma pilha de corpos humanos contava a triste história de
uma aldeia que não fora salva a tempo.
Os orcs, por serem criaturas horrendas e criadas para
matar, levaram destruição por onde passaram. Para os orcs,
massacrar os homens que ali se encontravam não fora o
suficiente, nada poderia satisfazer suas almas vis, nada além
de destruição máxima e sangue.
No céu não havia estrelas, fora a noite mais escura da
nossa história, Éowyn e Faramir avançaram com dificuldade,
guiados apenas pela luz da lua. Atravessaram a aldeia,
sentiram o cheiro da morte, era possível ouvir os gritos de
mulheres e crianças. Os orcs pareciam cada vez mais perto,
cada vez mais agitados, cada vez mais dispostos a matar.
Foi difícil atravessar o acampamento sem serem notados.
Foram surpreendidos por um barulho, uma flecha cortou o ar.
Iniciaram a batalha, os orcs começaram atacando. A Senhora
Branca de Rohan, iluminada pela luz da lua, bramiu a espada.
Lutaram lado a lado. Faramir com seu exército atacou a ordem
dos orcs, decepando a cabeça de um por um, a espada era
parte de seu corpo, a batalha era como uma dança, e era
ele quem ditava as regras. Éowyn acompanhara na linha de
frente, não corria do inimigo, enfrentara com bravura quem
quer que estivesse em seu caminho.
A pilha de corpos ao chão se tornava maior enquanto a
manhã surgia. Centenas de orcs foram mortos. Impelido pela
ira, Faramir se lançou contra os orcs, sua espada cortava a
carne de tudo que tocava, uivos de dor saiam das criaturas,
que cambaleantes ainda atacavam seu oponente. Faramir
sentia os ossos das bestas se quebrando com cada golpe que
bramia.
A Senhora Branca de Rohan contemplava a cena. Faramir
lutando bravamente. Sua determinação era impressionante,
isso lhe deu forças para continuar lutando até o alvorecer.
Sua espada, manchada com o sangue negro dos orcs clamava
por mais, e sua senhora a obedecia. Sem descansar, lutou ao
lado de Faramir até que todos os orcs fossem exterminados.
A sensação da batalha era algo libertador para a jovem.
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Sobre o fim da batalha nada fora escrito, há apenas os
registros que neste livro eu fiz. Dizem que Éowyn foi a maior
guerreira de sua geração, quanto a isso não restam dúvidas.
Não houve mais registros sobre os grandes feitos da Senhora
e de Faramir. Ouvi sobres outras batalhas, mas não me
arrisquei a contar.
(…)
Era uma cidade portuária localizada na costa noroeste da
Terra-Média, a oeste do Condado além das Colinas das
Torres. Dos Portos Cinzentos partiram os últimos barcos para
as Terra Imortais.
(…)
1421.

Os Portos Cinzentos

Nada se encontra sobre os Portos Cinzentos, conta-se que
os grandes e dignos podem se aventurar nos mares, mas
nenhum deles voltou para nos contar a história. Resta, a
mim que escrevo, a esperança de um dia poder atracar meu
navio nesse Porto e seguir o destino dos grandes. Deixo aqui
a história dos antigos e em suas mãos entrego a tarefa de
continuar.
No último verso, escrevera:
“É perigoso sair porta afora, Frodo” ele costumava dizer. “Você pisa
na Estrada, e, se não controlar seus pés, não há como saber onde
pode ser levado…”
– Bilbo Baggins

Referências
A fanfiction foi baseada na obra O Senhor dos Anéis: O Retorno do
Rei, o terceiro livro da trilogia. Escrita por J. R. R. Tolkien, a obra é a
continuação da saga da destruição do Um Anel, forjado por Sauron.
O terceiro livro é a última parte da história, que se passa na Terceira
Era, na Terra-Média, e narra as grandes estratégias tanto de Sauron
quanto de Gandalf, que traz um fim à Grande Escuridão.
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Frodo, Sam, Pippin, Merry, Gandalf, Legolas, Éowyn, Arwen,
Faramir, Aragorn, Gimli, Gollum (Sméagol), são personagens que
recebem maior destaque. Elrond, Galadriel e Bilbo, personagens tão
importantes nas outras obras, ficam em segundo plano.
Depois da longa noite ter se passado na Terra-Média, um tempo
de paz começou a reinar, o reino andava tão pacífico que as pessoas
começaram a se esquecer da ameaça do Um Anel, dos guerreiros e
dos príncipes que enfrentaram o Senhor do Escuro. Anos se passaram,
e os jovens não se interessam mais pelo passado, nem pelas histórias
heroicas que os mais velhos contavam. Os livros se perderam,
as histórias cessaram. Nas Casas de Cura, surgem dois heróis que
recontam o passado dos tempos sombrios da Terceira Era.
TOLKIEN, J. R. R. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei. Tradução de Lenita Maria Rímoli Esteves e

Almiro Pisetta. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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Megera (in)domada
Larissa Nicolau

Fazia tempo que Pietro não ia a uma festa como aquela.
Estava no pátio da família Minola − família tradicional da high
society paulista − e podia dizer, com toda certeza, que eles mereciam
a fama de opulentos. Além de acrobatas circenses, a festa ainda
contava com tochas de bambu iluminando o pátio, artistas Globais e
internacionais e canapés em formato de ganso que, por Deus, eram
uma obra de arte.
A casa dos Minola, plano de fundo para a festa, não era
menos impressionante. Possuía escadas laterais de mármore e era
ornamentada por heras, gerânios e narcisos. Assemelhava-se à
esplendorosa mansão de O grande Gatsby; ou ainda à comprada por
Dantès, em O conde de Monte Cristo. “Era um cenário de filme”, Pietro
pensava. Difícil acreditar que alguém, de fato, vivia ali.
Já ia enfiando outro salgado na boca − um redondinho, com
gergelim por cima − quando Heitor lhe deu um tapa na mão. Pietro
observou, quase em câmera lenta, a bolinha saborosa explodir no piso
de cerâmica.
— Cacete, Heitor. Mas que porr...
Teria continuado a esbravejar, se não tivesse visto o olhar matador
do amigo. Heitor, um rapaz do cabelo loiro-trigo e olhos esverdeados,
estava com um suéter amarrado no pescoço. Suas roupas eram finas,

de marca, evidenciando que ele tinha acertado no figurino. Era, sem
sombra de dúvidas, um membro da elite CCC: cara, cafona e clichê.
— Pelo amor de Deus, Pietro! Quantos desse você comeu?
— Heitor perguntou, com fúria na voz, e Gabriel, o terceiro amigo,
também fez careta.
Diante do óbvio pecado de comer o salgadinho, Pietro limpou
os dentes com a língua, certificando-se de que nenhum gergelim o
entregaria (tinha comido pelo menos cinco).
— Nenhum. — foi o que respondeu, contudo. — Por quê?
— São de bacalhau com alho. — Gabriel esclareceu, e tanto ele
quanto Heitor se aproximaram de Pietro, para cheirar sua boca. Pietro
protestou, empurrando os dois para trás. — Você nunca vai conquistar
Catarina se estiver com bafo.
— Eu não estou com bafo. — respondeu, categórico, embora
tivesse suas dúvidas. — Eu sempre cheiro à menta e a plantinhas do
campo.
Gabriel deu risada, enquanto Heitor rolava os olhos. Nesse
segundo, uma garçonete passou oferecendo copos de Bourbon. Antes
que Pietro se servisse, com a expressão sedenta, Heitor a dispensou.
— Além de bafudo vai ficar bêbado! — gritou o loiro, exaltado, e
Pietro pôs uma mão na cintura.
— Pela milésima vez, eu tenho cheiro de rosas! E o álcool me
ajuda a desinibir. Vocês querem que eu conquiste essa menina ou não?
Heitor e Gabriel se olharam por um momento, depois deram um
longo suspiro.
Era a festa de aniversário de Bianca Minola, garota pela qual os
dois eram apaixonados.
Bianca possuía os cabelos castanhos, traços delicados e o corpo
perfeito, invejável, que a fizera famosa na internet. Bia era uma digital
influencer do Instagram. A blogueirinha que todas queriam copiar e
que todos sonhavam em namorar.
Era o sonho de consumo dos rapazes − e de algumas moças −
da elite paulista.
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Bianca era uma musa.
Motivo de noites mal-dormidas e rabiscos no verso do caderno.
Heitor e Gabriel iriam ao inferno para namorá-la…
Mas havia um problema.
Batista Minola, CEO da empresa de telecomunicações Minola
Ltda., e pai de Bianca, proibia que a filha mais nova namorasse antes
da mais velha. E aí que vinha Catarina…
— Lá está ela. — Heitor apontou, escondendo-se atrás de Pietro.
— Cat, o diabo encarnado.
— Onde? — Pietro estreitou os olhos castanhos, para enxergar
melhor. Varreu toda área para onde o amigo apontava, mas não
encontrou ninguém que pudesse associar, mesmo que remotamente,
ao diabo.
— Ali! — Heitor foi mais incisivo. — A de vestido preto!
Pietro buscou novamente.
Teria sido infinitamente mais fácil encontrá-la, considerando a
festa lotada, se Catarina Minola postasse fotos nas redes sociais. Fotos
suas. As únicas imagens em seu Instagram eram das bandas indie que
escutava. Também postava fotos de gatos − ela devia ter uns três − e
de filmes franceses sobre os quais ele nem soube pesquisar.
Pela fama de Catarina, Pietro imaginava que ela fosse o cão
chupando manga. A personificação de tudo o que havia de pior e de
mais odioso… no entanto, não foi isso o que encontrou. De vestido
preto e coturnos, do outro lado da piscina, estava uma das meninas
mais bonitas que ele já vira. Os cabelos dela eram ondulados, com
algumas mechas vermelhas, e a maquiagem pesada só reforçava o
poder daqueles olhos: astutos, mordazes.
O coração do rapaz bateu mais forte, ao que ele se voltou para
os amigos:
— Catarina é aquela? Aquela de mechas vermelhas?
Gabriel anuiu com a cabeça:
— Aquela do cabelo da cor do inferno. — completou ele.
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— É ela que vocês estão me pagando para conquistar? — Pietro
perguntou, indignado, tornando a analisá-la. — Vocês só podem estar
malucos. Ela é maravilhosa! Deve ter uns mil marmanjos a fim dela.
Por que precisam pagar alguém?
Heitor tomou Pietro pelos ombros e o virou, mais uma vez,
na direção da primogênita Minola. Um dos caras da festa, como se
profetizado por Pietro, tinha acabado de puxá-la para uma conversa. O
rapaz era todo sorrisos, gesticulando bastante, enquanto Catarina lhe
dirigia um olhar enojado.
No momento em que o pretendente se aproximou, beliscando sua
cintura, Cat não hesitou em derramar sobre ele a bebida que tomava:
o líquido atingiu o rosto em cheio, depois escorreu pela camisa branca
de linho. O rapaz se afastou, humilhado, e Pietro arregalou os olhos.
— Okay. Acho que entendi o problema…
— Estamos torcendo por você. — Gabriel deu dois tapinhas em
seu ombro. — Boa sorte, guerreiro.
Pietro pegou um copo de Bourbon, de uma bandeja que passava,
e o virou de uma vez. Colocou o copo na mão de Heitor, antes de sorrir
para os amigos:
— Sorte é para quem não sabe o que está fazendo. Eu sei
perfeitamente. — brincou e os outros dois gargalharam, uivando em
incentivo.
Pietro arrumou as roupas no corpo, antes de andar até Catarina.
Estava inadequado para uma festa daquele cacife: enquanto a maior
parte dos homens vestia blusas sociais, e todos esbanjavam uma peça
de marca, Pietro tinha optado pelo básico. Vestia uma blusa de algodão
preta, com as mangas arregaçadas, e um jeans escuro com correntes.
Até combinava com o jeito gótico da menina, se pensasse bem.
Durante a andança, duas pessoas pararam para cumprimentá-lo
e tirar fotos − claro. Por mais que não pertencesse à elite paulista, não
mais, Pietro ainda tinha certa fama entre os jovens. Era vocalista da
banda de rock Atirei a Primeira Pedra, conhecida por três grandes hits
e por ter participado de uma temporada da novela Malhação.
Pietro, no entanto, não era o que se podia chamar de celebridade.
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Passados dois anos do lançamento do último hit, a Atirei a Primeira
Pedra tinha caído no esquecimento. Perdia dezenas de seguidores
por dia e os últimos clipes que lançou, esperando bater recordes de
audiência, mal tinham atingido a marca do milhão. A banda estava em
decadência, sem financiamento e, por isso, a proposta de Heitor −
velho amigo de Pietro − parecera tão atraente.
Heitor e Gabriel, dois playboyzinhos sem nada com que gastar
dinheiro, tinham oferecido patrocinar sua banda… desde que ele
conquistasse Catarina. Pietro sabia que a proposta esdrúxula tinha a
ver com a irmã de Cat − aparentemente, se a mais velha namorasse,
seus contratantes poderiam disputar justamente pela mais nova. O
rockeiro não dava a mínima. Heitor e Gabriel podiam se matar, o que
fosse, desde que a divulgação da banda estivesse em polvorosa.
Não seria um problema seduzir Catarina, era o que acreditava.
Além de se encaixar no perfil de Cat − segundo Heitor, a menina
adorava bandas de rock −, o vocalista tinha plena consciência de que
era um pecado com pernas. Possuía cabelos pretos, sorriso certinho,
1,80 de altura. Até os músculos de Pietro tinham o formato exato
para atrair suspiros desejosos. Se havia alguém capaz de conquistar
Catarina, esse alguém era ele.
Ninguém resistia ao seu charme.
O rapaz se aproximou, vendo Cat aceitar uma taça de champanhe,
e a examinou novamente. A mais velha das Minola tinha as maçãs do
rosto pronunciadas, lábios fartos e um olhar sorrateiro, de serpente.
Observava a festa, desinteressada, quando Pietro parou ao seu lado.
— Catarina Minola. — Ele anunciou, abrindo seu melhor sorriso,
e a menina se virou para olhar. — Você é ainda mais bonita do que me
disseram.
Esperou que aquela declaração causasse arrepios em Cat; que
ela colocasse o cabelo para trás da orelha e sorrisse, lisonjeada. Para
a imensa decepção do rockeiro, só o que a garota fez foi erguer uma
sobrancelha.
— Quem disse?
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— Han… quem? Ah… todo mundo diz. — Ele deu de ombros,
esforçando-se para soar tranquilo. Acreditava já ter sacado o jeito de
Cat. Pietro era um expert com as mulheres, um guru da conquista e
reconhecia de longe o que cada uma procurava.
Apesar do seu ar durão, o rockeiro tinha certeza de que ela
desejava um homem romântico, determinado e galanteador; um
príncipe no cavalo branco para chegar ao seu coração de princesa. Era
isso. “Só podia ser”.
— Como devo te chamar? — ele perguntou, também aceitando
uma taça de champanhe. — Cat? Catê? Catarininha?
— Que tal não chamar? — ela rolou os olhos, impaciente.
— Eu gosto de Nina. Pode ser Nina?
— E eu gosto de “babaca”. Posso te chamar assim? — Catarina
mandou, fuzilando-o com os olhos, mas não se afastou. O rockeiro
considerou um bom sinal.
— Meu nome é Pietro, mas “babaca” é inovador. — balançou os
ombros, dando uma golada no champanhe, e analisou a menina de
esguelha. Cat ficou impassível por longos segundos, provavelmente
sem saber o que pensar, depois deu risada. Uma risada breve, baixinha,
que fez surgir uma covinha em uma das suas bochechas. Pietro quis
sorrir junto. “Era ponto para ele?” — Também me disseram que você
tinha senso de humor.
A felicidade no rosto de Cat desapareceu como fumaça. Foi
substituída pela costumeira feição rabugenta. Ela cruzou os braços,
fazendo o colar sobre seu peito saltar, e estreitou as pálpebras.
— Tem certeza de que estamos falando sobre a mesma Catarina?
— Se você é Catarina Minola, estudante de artes plásticas e
amante de gatos, então sim. Estamos falando sobre a mesma pessoa.
— sorriu novamente, dando mais um passo em direção a ela. Pietro
tinha que agradecer aos stories de Bianca, no Instagram, por todas as
informações sobre a irmã mais velha. Cat era uma incógnita nas redes,
então, em suas pesquisas, o rockeiro precisou recorrer à blogueirinha
badalada. Não tinha conseguido nenhuma foto de Catarina, mas sabia
que ela fazia esculturas esquisitas e que frequentava a Universidade
de São Paulo.
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— Tá certo. — Cat respondeu, virando a taça de champanhe e,
involuntariamente, Pietro acompanhou o movimento dos seus lábios.
— Então me diz, o que uma moça linda como você faz sozinha
nessa festa?
Cat não se impressionou com o elogio. Franziu o rosto,
contrariada, e aceitou um dos canapés em formato de ganso. Pietro
também aceitou um canapé.
— Estou escolhendo o próximo virgem para sacrificar. —
respondeu, com uma calma transcendental, e o rockeiro se engasgou
com o patê de figo. — Aquele ali é um forte candidato. — Apontou para
Heitor, que arriscava passos vergonhosos de dança, e foi aí que Pietro
se engasgou mesmo. — A menos que você queira se voluntariar como
sacrifício.
— Eu não sou… — antes que terminasse o protesto, viu um sorriso
de vitória nos lábios de Cat. — Engraçada. Muito engraçada. — Ele riu,
embora ainda sofresse com o patê na traqueia. — Mas eu te entendo.
Quer ficar sozinha pela inspiração, não é? — Arriscou, abrindo outro
dos seus sorrisos charmosos. Aproximou-se ainda mais de Catarina,
sentindo seu perfume floral, enquanto ela semicerrava os olhos de
serpente. Os dois se encararam de perto, por alguns instantes, e Pietro
decidiu que era hora de jogar o laço. Cat era louca por bandas de
rock, certo? Talvez ela já tivesse ouvido falar sobre a melhor banda do
Brasil… — Você é artista, deve tirar inspiração de eventos como esse.
Eu mesmo tiro. Sou músico, sabe? Tenho uma banda chamada Atirei
a Primeira Pedra.
O rosto da primogênita Minola ficou em branco. Não esboçou
nenhuma reação, até que seus olhos se abriram em choque:
— Ai, meu Deus! — gritou ela, fanática, e Pietro pôs a mão no
peito, orgulhoso. — Ai, meu Deus! Você é da famosa banda Nunca Ouvi
Falar.
Ouch.
— Eu tenho um CD aqui, se você tiver interesse em conhecer.
— continuou, fingindo firmeza, embora seu coração estivesse ferido.
Cat podia falar dele o que quisesse, mas a sua banda era seu bebê. Só
mesmo pela banda que ele ainda estava ali, de frente para a megera.
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— Não se dê ao trabalho de pegar o CD, querido. De porcaria, já
basta a minha vida.
— Você é sempre amável assim?
— Você sempre fede a alho assim? — o queixo de Pietro
despencou, com a ofensa, e ele xingou a si mesmo em pensamento.
“Merda. Os salgadinhos de bacalhau, merda.” Heitor e Gabriel iriam
matá-lo! Estava baforando na mão, para tentar sentir o cheiro, quando
Catarina riu e se afastou. — Quando você tiver o cabelo arrepiado,
sobrancelhas grossas e cantar tão bem quanto o Morrissey, a gente
conversa.
— Você podia ter dito que queria conversar sobre o Morrissey
desde o início! — Pietro elevou a voz, ao vê-la cada vez mais longe.
Catarina andava para trás, ainda virada para ele. Veneno escorria de
seus olhos de cascavel. — The Smiths é um assunto que eu sei falar!
— Não vou ficar impressionada com suas boas referências
musicais, babaca! — respondeu ela, mostrando os dois dedos médios,
e o vocalista sorriu. Sorriu porque Catarina era uma bruaca, uma
bruxa, e fazê-la se interessar por ele não seria fácil. Pietro adorava
um desafio. Seduzir Catarina Minola seria mais um − um instigante e
delicioso − e ele se esforçaria para cumpri-lo com louvor.
— Você será minha, Cat! Catê! Nina! — berrou, ao que a menina
se virava de costas, ainda com o dedos erguidos. — Você vai implorar
para ser minha!

Referências
A Megera Domada é um clássico da dramaturgia mundial escrito
por William Shakespeare, no século XVII. Conta a história das irmãs
Minola. Uma delas, a mais nova, é Bianca Minola: bela, delicada e a
paixão de inúmeros rapazes da cidade de Pádua. Pretendentes vivem
na casa de Bianca, na esperança de conquistá-la, mas encontram
um empecilho: o pai da moça, o banqueiro Batista Minola, proibe
que a filha se case antes da irmã mais velha, Catarina. Catarina é
o oposto de Bianca: embora também bela, Catarina é respondona,
independente e intragável. Frequentemente faz os pretendentes da
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irmã correrem porta a fora e, por isso, eles têm a ideia de encontrar
um homem que arrebate o coração da megera. Esse homem,
seduzido pelo dote da primogênita Minola, é Petrucchio: um nobre
falido que lançará mão de loucuras e artimanhas para conquistar… ou
melhor dizendo, domar a fera.
SHAKESPEARE, William. A Megera Domada. Tradução de Millôr Fernandes. Porto Alegre: L&PM, 2008.
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Carta para uma personagem queirosiana
Lorena Nonato Carlos

Inferno, 6 de março de 1880.
Exma. Sra. Maria da Piedade
O injusto destino no qual me encontro, e o conhecimento do seu
percurso pela Terra tocaram meu ainda esperançoso coração, e por
meio desta carta solicito a atenção de V. Ex.ª para os fatos que passo a
expor. É de domínio público a sua recente transformação. Foi-me dito,
inclusive, sobre uma possível semelhança entre a sua vida passada e a
minha. Eu que outrora fui um grande exemplo de santidade e servidão,
hoje padeço sob o fado de um ínfimo pecado. Auxiliá-la é meu principal
objetivo, pois quem não anda sob os princípios de Deus e quem anda,
no final, têm o mesmo destino. Essa foi uma das mais valiosas lições
que aprendi, infelizmente, postumamente. O tempo de aproveitar as
maravilhas pecaminosas do mundo terreno para mim acabou, mas
para a senhora só é o começo. Dessa forma, venho lhe dizer que possui
todo o meu apoio, e que espero lhe ser útil ao compartilhar todos os
meus teóricos conhecimentos sobre a cristandade, seus dogmatismos
e, principalmente, como burlá-los.
Em primeiro lugar, peço que esqueça Adrião, essa obsessão que
nutre por ele não é nada saudável. Apesar de reconhecer que ele foi
o seu caminho de abertura para o mundo da perversão, acredito que
esse fado que carrega é o do desespero, facilmente confundido com o
amor. Essa necessidade de emancipação de uma vida de subserviência

e opressão a levou a essa ilusão. O amor que supostamente sente por
ele pode ser visto pelos de cima como uma forma de redenção. Dessa
forma, descarte todos esses possíveis vícios cristãos da sua vida e
siga o seu caminho de férteis prazeres. Quando tive contato com sua
história, logo me ocorreu que, apesar de a senhora não viver uma
vida religiosa, o seu comportamento para com sua família, casa e até
para com os seus vizinhos é extremamente cristão! Tudo que aprendi
em meus tempos franciscanos foi que nada é melhor do que uma vida
de servidão para agradar a Deus. Eu o agradava ao modo clássico,
me rendi à religião, aos dogmatismos cristãos, abdiquei de uma vida
de efêmeros prazeres, físicos e materiais. A senhora, por outro lado,
encarou esse destino espontaneamente. Esse amor obediente e servil
seria a sua passagem para habitar os campos floridos do paraíso. Me
alegra que a amargura a desviou desse tépido caminho.
Como segundo pedido e ensinamento, aconselho-te a ser mais
criteriosa quanto aos seus pretendentes. Estou ciente do seu profundo
desgosto pela vida e que nada mais a alegra, entretanto, ir atrás de
homens odiosos e horrendos fará você perder a oportunidade de
desfrutar um dos grandes pecados capitais: a vaidade. Sei bem acerca
dos pecados da carne, e honrar o seu novo título seria de grande ajuda
para alcançar tudo aquilo de que eu abdiquei toda a minha vida. Vênus,
a deusa da beleza e do amor, não merece menos do que a realeza.
Ambas já percorreram os caminhos adúlteros, só falta você entender
e apreciar o próprio valor. Nem Marte, nem teu marido coxo te farão
plena e feliz durante sua estadia neste vasto mundo. É preciso se
conhecer e, sobretudo, aprender com os erros alheios. Em meu tempo
abri mão de tudo e de todos e servi unicamente a um Deus, que no
final, no momento em que mais precisei, fez da perna de um porco
um destino irrevogável! Irá lhe parecer uma simplória revolta de um
velho caduco, mas a verdade é que não se pode confiar em divindades
redentoras, muito menos em cegas servidões; feitos de carne ou de
poeira cósmica, nada vale a queda. Hoje estou aqui, apreciando um
final inesperado e pouco justo, mas ainda assim apreciando. Caminhe
lado a lado de sua deusa interna, deixe-a guiar seus instintos e ações,
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no final, apreciará comigo, mas com todo o deleite de uma vida vivida
em total plenitude.
Por último e mais importante, quero ressaltar o quão inadequado
é seu gosto literário! Passar tanto tempo da vida lendo romances
irreais, já calcificados, é um dos grandes erros da humanidade.
Entendo que parte desse apreço vem da sua cegueira generalizada,
causada pelo abandono de um amor não consumado. Mas a verdade
é que os românticos nada sabem da vida, do amor e da natureza
humana. Conjuram e iludem as pessoas com essa idealização
irracional de elevação romântica! Não há nada de puro no ser humano,
nada de sublime. O amor é apenas mais uma das manifestações do
egoísmo intrínseco à natureza do homem, nem mesmo o amor pelo
divino é límpido, somos bons porque queremos salvação, queremos
a recompensa pelos nossos atos. Sei disso agora e é por isso que
estou tão indignado com meu destino final. A realidade é indigesta,
mas, diferente da fantasia, é passível de fé. Os seus próprios atos, e
a consciência dos atos alheios, não te trarão decepções, conceber tais
eventos te fará alcançar a sabedoria dos mais fortes, os que, no fim,
sobreviverão; seleção natural. A minha obrigação é tornar sua estadia
por aqui a mais agradável e subversiva possível, e a literatura sempre
se mostrou uma grande ferramenta em todos esses âmbitos. Quero
que sejas a Milady de Cesário Verde, não Madalena de Adrião! Encare
nosso criador como sendo a genuína representação da verdade. Eça
de Queirós nos criou para sermos muito mais do que pobres coitados,
nos revelou as tendências vis do ser humano e principalmente os
grandes pecados do cristianismo. Transforme suas obras na bíblia da
qual precisa, faça de suas palavras o combustível necessário para que
entenda a vida. A verdadeira transcendência, Maria da Piedade, está
aqui, onde o sol não chega e a escuridão é sempre. Dançar ao lado
de Lilith me acordou desse delírio onírico, agora compreendo a minha
verdadeira natureza. E por isso estou nessa nobre missão de lançar
luz (ou escuridão) para o seu verdadeiro destino sobre a Terra, quero
que sejas um pior ser humano do que eu fui. E quando a morte a
aconchegar, quero que vá tranquila, sua cama já está feita, há lugar
para todos no mundo daqui. Irá descobrir que o Diabo é muito mais
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receptível do que imagina, não há culpa ou julgamentos, somos todos
iguais aos olhos do mal. Além disso, poderá encontrar várias pessoas
ilustres. Nosso criador, por exemplo, é um grande amigo do mundo
daqui, continua escrevendo grandes histórias e nos agraciando com
sua inteligência superior.
Enfim, espero ter alcançado seu ainda – diga-se de passagem
– ingênuo coração. A vida que te guarda é a vida que merece. Agora
preciso escrever a outra alma perturbada – essa agora é a minha
função aqui. Capitu é seu nome, ainda está no purgatório pedindo por
misericórdia! Alguns não entendem a verdadeira natureza de Deus.
Atenciosamente,
Frei Genebro.

Referências
Ao leitor:
A fanfic é baseada nos contos: “No moinho” e “Frei Genebro” do
escritor português Eça de Queirós (1845-1900). Após os acontecimentos
do segundo conto, Frei Genebro se encontra no purgatório, onde irá
pagar pelo os seus controversos pecados. Sendo um personagem
queirosiano e um frei em vida, este se sente na responsabilidade de
ajudar Maria da Piedade, protagonista do primeiro conto, e também
personagem de Queirós. Dessa forma, a história se passa sob a
perspectiva de Genebro, que enxerga Piedade com a lucidez do pósmorte; lúgubre e realista.
QUEIRÓS, Eça. Contos. Porto: Livraria Chardron de Lello & Irmão, 1902.
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Capítulo 7 – Elroy
Ana Beatriz S. Gomes

O clima na escura taverna continuava com um aspecto sombrio,
poucas meretrizes repousavam no colo de alguns homens que ali
estavam com cálices de vinho, copos de cerveja e charutos em suas
mãos. A taverneira era constantemente chamada e parecia exausta
de ter que servir aqueles homens embriagados da mesa cheia de
memórias assustadoras e escandalosas.
Parecendo despertar aos poucos, Bertram levanta seus olhos e
direciona seu olhar ao único da mesa que tinha se mantido calado até
agora:
— Raios, Elroy! Todos aqui, sentados nessa távola, confidenciaram
seus maiores pecados e ficastes assim calado até agora.
— Contarei minha sina agora, Bertram. Não sei se meus
companheiros presentes estão preparados para essa recordação cheia
do mais puro horror que carrego comigo.
— O que pode ser mais assustador do que o que já foi dito aqui,
caro amigo? — Disse Solfieri desdenhando da futura história do homem
de pele escura que repousava em sua frente.
— Sabes meu caro Solfieri, o desconhecido é extremamente
assustador quando se vai ao encontro dele.
Então o homem com a tez cor de ébano começa a narrar sua
sórdida história com a voz trêmula e pesar em sua alma:

“Diferente dos cavalheiros aqui presentes, não pratiquei orgias e
nem me deitei com as mais diversas mulheres. De meu nascimento até
o fim de minha mocidade fui tratado como um animal, fui escravizado,
humilhado e privado de dignidade e humanidade. Meu senhor era um
dos mais ricos donos de escravos de Nova Orleans, talvez até mesmo
do sul dos Estados Unidos da América.
Meu senhor, Donald Culbert, tinha a pele branca com um tom
puxado para o alaranjado, olhos medonhos e pretos, os cabelos loiros
e um protuberante abdômen. Tratava com grande rigidez os seus
escravos e sempre fazia questão de mostrar sua superioridade sobre
eles. O estopim de sua covardia se mostrou quando espancou até a
morte meu melhor amigo, Clevon, somente porque ele não respondeu
‘sim senhor’ na hora em que foi ordenado. Não tinha um pingo de
bondade em si, esse senhor.
Minha vida começou a sair dos eixos quando eu me apaixonei
perdidamente pela única herdeira de Donald, Eileen. Não havia no
mundo donzela mais maravilhosa. Sua tez era alva como a neve, seus
olhos eram acinzentados como as nuvens em dias nublados, seus
lábios eram de um vermelho que me levavam a ter delírios.
Certo dia, Eileen caiu em meus encantos e eu nos dela, nos
deitamos juntos e tivemos uma belíssima noite de amor, repleta de
desejos, em seu quarto. A luz do luar iluminava a silhueta de Eileen, eu
me deleitava com sua pele e seu cheiro invadia minhas narinas.
Nos deitávamos juntos sempre que Donald ia resolver seus
problemas relacionados a negócios em Westwego, e essas viagens
sempre duravam 4 dias completos.
A noite que causou minha ruína sucedeu há 3 anos, no mês
de outubro. Estávamos em seu quarto e fazíamos planos de fuga e
promessas apaixonadas quando a porta se abriu em um estrondo, e
naquele momento eu estava sobre Eileen. Ele logo se atirou para cima
de mim e começou a agredir-me, enquanto Eileen gritava e chorava.
— Elroy, corra! Ele irá matá-lo, corra! — Ela bradava enquanto eu
travava uma luta contra o pálido homem que insistia em me esmurrar.
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— Não irei deixá-la, Eileen. — Eu consegui me colocar por cima
do homem e esmurrá-lo algumas vezes, mas ele logo inverteu as
posições e conseguiu me socar novamente.
Eileen puxou-me e empurrou-me, junto de minhas roupas, para
fora do quarto e logo foi puxada para dentro. A porta do quarto foi
fechada e trancada. Eu queria entrar, eu tentava derrubar aquela
porta a qualquer custo, porém não tinha forças. Eu ouvia os gritos
agonizantes de Eileen e os gemidos de dor. Quando eles pararam eu
corri para fora, corri para longe e entrei em prantos.
Corri até chegar perto de um beco escuro das ruas do subúrbio
de Nova Orleans, eu precisava me esconder de todos, pois as pessoas
nunca iriam se solidarizar com a história de um escravo que dormia
com a filha do senhor, não se solidarizariam com a história de um
escravo, de forma alguma.
Eu adormeci naquele beco escuro e sujo, ora ou outra apareciam
algumas meretrizes fazendo seus rápidos e sofridos trabalhos,
alguns homens brigando e discutindo, alguns escravos passavam
sendo chutados e empurrados por seus senhores, e eu me mantinha
escondido.
Eu precisava dar um jeito de reaver a minha amada, eu precisava
tocá-la e sentir seu cheiro novamente.

Eu já vagava por 6 dias, vivendo da caridade de escravos de
outros donos, que me davam pedaços de pão e copos de limonada
para sobreviver. Eu estava cada dia mais fraco e triste, me lembrando
de Eileen e traçando planos para revê-la. Me aproximei da rua da casa
de minha amada e quando olhei para sua sacada ela estava fechada,
esperei chegar a noite, e ela não saiu em nenhum momento para olhar
a rua.
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Como a vizinhança estava vazia, me atrevi a pular a grade e forcei
a porta para entrar e essa se encontrava fechada. Eu forcei mais, até
que consegui arrombar a fechadura. Quando entrei no quarto, Eileen
repousava, me aproximei da cama e toquei o seu rosto, que estava
levemente morno, mas ela não despertou. Beijei seus lábios e não
senti um ressonar, nem sua respiração.
— Eileen, acorde meu amor. — Beijei seus lábios e tentei
despertá-la novamente, sacudindo-a.
Eu me coloquei em prantos quando percebi que Eileen já tinha
partido desse mundo, sua pele era quente, mas já não conseguia sentir
sua respiração. Eu não podia acreditar.
O meu sentimento de tristeza foi substituído por um sentimento
de raiva e logo meu corpo foi tomado pela dúvida. Mesmo estando
devastado com aquela situação, comecei a procurar as possíveis causas
da morte de Eileen. Olhei por todo o seu corpo, mas não encontrei
ferimentos, nem marcas de agressão ou qualquer outra coisa, mas
buscando por sinais no quarto vi uma pequena garrafa parcialmente
vazia.
Envenenamento.
Minha amada havia tirado a própria vida, foi o que concluí. Sua
dor de viver trancada naquela casa enorme deve ter sido o pior castigo
que ela poderia receber. Eileen sempre me confidenciou suas vontades
de conhecer todas as partes do mundo, ir até a Ásia, às outras Américas
e conhecer parte da África, mas seu pai sempre limitou suas viagens
ao Reino Unido e pequena parte da Europa. Eileen gostaria de ser
uma mulher exploradora, mas Donald nunca permitiria tal audácia e
nunca conseguiu compreender que ela era uma mulher à frente de seu
tempo.
Despertei de meus devaneios e daquela viagem ao passado,
voltei-me para a janela e pulei, caindo na rua e abandonando de vez
o seu corpo. Logo, sem esperança, voltei para o lugar onde dormi por
aqueles dias. Eu sentia fome e muita tristeza e a imagem do corpo
sem vida de minha pobre Eileen não saia de minha cabeça. Naquela
noite peguei no sono rapidamente, pois eu estava com muita fome e
cansaço.
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O sonho que eu tive em seguida foi tenebroso, amigos, e até
hoje não consigo compreender seu significado: havia pessoas em cima
de seus telhados pedindo por socorro, a cidade inundada, cadáveres
boiando e um homem muito parecido comigo me culpava e dizia que
eu nunca deveria ter feito tal ato. Eu realmente fiz um ato ruim, mas
como isso poderia estar conectado a cadáveres flutuantes e pessoas
nos tetos de suas casas?!
Despertei-me rapidamente daquele sonho terrível e logo fui
procurar por alguma comida, por algum abrigo. Ao passar na frente de
um beco muito escuro senti que algo me chamava, então segui aquela
voz. E ela cessou quando parei na frente de uma figura muitíssimo
curiosa.
— Perdão, senhor, pensei ter ouvido alguém me chamando. —
Quando encerrei minha frase, o homem colocou-se a rir e com uma
voz muito baixa falou:
— E chamaram-te, tenha certeza. — ele cessou o riso e olhoume penetrantemente. Pude perceber que ele focava ambos os olhos
em mim, mas um deles era completamente cinza, cego.
— Quer dizer que o senhor me chamou?
— Não Elroy, Elon não te chama, eles te chamaram. — Lembrome com clareza de que naquele momento minhas pernas não pararam
quietas e tudo o que eu queria fazer era correr para longe daquele
velho o mais rápido possível. Certo de meu plano, comecei a me virar
para correr dali, quando ele pronunciou: — Eles têm a solução para
esse dilema.
— O que são eles? Eu não tenho nenhum dilema. — ele riu com
escárnio e fez um gesto indicando que eu me sentasse no chão. Eu
queria ir embora, mas eu gostaria muito de uma resposta e de uma
solução para a morte de Eileen.
— Eles são os mestres espirituais, que lhe concederão a vida de
Eileen de volta.
Meu coração nesse momento parou e eu pensei que morreria ali
mesmo, eu não conseguia falar e queria, mais do que nunca, dessa vez,
me levantar e sair do país. Pensei ser um tipo de brincadeira, alguém
ansioso por me escarnecer, mas aquilo tudo era grande demais para
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ser coincidência ou apenas brincadeira. Gaguejando e fraco comecei a
questionar aquele ancião:
— C-como minha E-E-Eileen voltará à vida? Isso é brincar com sua
memória e com sua honra. — Toda a minha honra naquele momento
foi só da boca para fora, eu gostaria muito de me revelar um homem
honrado depois dos acontecimentos que sucederam nesse dia.
— Já disse que os mestres cuidarão de trazer Eileen de volta,
você deve cumprir as condições de seu retorno.
— Qualquer coisa. Eu me sujeito a qualquer coisa. — Eu estava
cego com o poder que estava em minha frente, eu mal poderia esperar
para ver Eileen depois daquele terrível dia em que a vi morta.
— Não peça por qualquer coisa Elroy, pode ser caro demais. —
Seus olhos esbugalhados me assustaram novamente enquanto eu
pensava.
— Eu estou disposto. — Me mantive firme com aquela ideia
desmiolada na cabeça.
— Espere por sua amada perto de sua lápide e ela voltará à vida
no terceiro dia depois de sua morte.
— O que isso vai me custar?
— Respeito e proteção. Deve zelar por sua vida, estás entrelaçado
com ela até o fim de seus dias. Se profanares esse compromisso,
uma maldição te assolará e às suas próximas gerações de hoje até os
próximos 160 anos.
Um arrepio correu por minha espinha e eu me lembrei de minhas
irmãs que se separaram de mim na infância, de meu pai e minha mãe
e de meu melhor amigo Clevon. Mas eu honraria sua memória e esse
compromisso.

Assim que me retirei daquele beco, corri para o cemitério da
cidade e fui para o mausoléu da família Culbert. Por sorte todos os
escravos sabíamos onde ele se encontrava, por termos preparado o
enterro da mulher de Donald. Era um enorme mausoléu e o caixão
da bela Eileen estava em uma bancada central. Forcei a tampa para
cima, mas o caixão estava trancado. Corri por todo o cemitério até
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achar uma pá e voltei ao mausoléu. Golpeei o caixão até que a rosca
foi quebrada. Deixei a pá do lado de uma grande cadeira que estava
ali. Quando levantei a tampa avistei seu lindo rosto pálido e seu corpo
perfeitamente delineado dentro daquele caixão. O cheiro que ela
exalava já não era agradável, mas ela voltaria à vida em breve, e nada
mais importava. Fechei o caixão sem trancá-lo e sentei-me em uma
luxuosa cadeira que ali estava.
Adormeci levemente por alguns minutos, mas logo ouvi alguns
barulhos vindos de fora. Corri e me escondi atrás da cadeira. Logo um
homem robusto se aproximou do caixão de Eileen e foi destrancá-lo,
mas, ao perceber que estava aberto, logo se livrou da ferramenta
no chão, de suas calças e das roupas íntimas. Ele moveu o corpo de
Eileen, cheirou-o, apalpou-o e se deitou em cima dele desnudo. Eu
pude observar toda aquela cena perturbadora e o nojo invadiu todo o
meu corpo. Ele se vestiu e eu estava pronto para atacá-lo. Me levantei
com todo o ódio que cabia em mim naquele momento, quando de
repente o corpo de Eileen se levantou no caixão parecendo sugar a
maior quantidade de ar possível.
— EILEEN! — Bradei esquecendo-me por um minuto daquele
homem asqueroso que ali se encontrava.
Quando me dei conta, olhei para Donald, que berrou alto quando
viu que o corpo de Eileen estava “vivo”. Olhei para suas mãos e ele
carregava uma arma de fogo e tudo se passou em câmera lenta na
minha frente.
Um disparo. Outro disparo.
Sua arma estava apontada para mim. Aquele homem, com
lágrimas nos olhos e clara expressão de raiva ia me tirar a vida.
Em um lapso de coragem e no auge de minha adrenalina, corri,
peguei a enorme pá que estava esquecida no chão do mausoléu e
golpeei a cabeça de Donald. Ele pareceu ficar tonto e eu me aproveitei
disso e golpeei incontáveis vezes sua cabeça.
Fui tomado por uma cegueira momentânea e quando voltei a mim
Donald estava com a cabeça completamente esmagada e desfigurada,
seu corpo jazia no chão daquele mausoléu horroroso e eu estava com
o corpo coberto de sangue.
Capítulo 7 – Elroy . 107

Olhei para minhas mãos engolindo seco e procurando por Eileen.
Olhei em volta e não a vi. Quando voltei meus olhos para o caixão, senti
minhas pernas ficarem bambas e meus olhos se encheram de água.
Tinham dois ferimentos de bala na testa de Eileen. Eu me coloquei em
prantos novamente e fechei os olhos da bela moça.”

— Depois desses eventos malditos, meus caros colegas, fugi dali
e peguei muitos dos pertences de Donald, incluindo ouro e uma carta
de alforria que forjei para conseguir enfim a minha sonhada liberdade.
— Os companheiros da mesa observavam Elroy curiosos e abaixaram
a cabeça. —Eu fugi daquele lugar, meus amigos, para fugir do meu
passado e de meus crimes de atentar contra a vida, fugi para encontrar
liberdade e chegando aqui, achei mais escravidão. Ainda sinto falta da
bela Eileen, mas não honrei minha promessa de mantê-la viva e serei
para sempre amaldiçoado por isso. Depois daquele mês de outubro do
ano de 1845, nunca mais fui o mesmo, meus olhos demoram a se fechar
pelas noites, e quando eles finalmente se fecham aquele tenebroso
pesadelo me vem à mente e me atormenta por longas horas.
Um clima silencioso se instaurou na taverna e logo se ouviu um
brado do embriagado Bertram:
— Taverneira maldita, não vês que esses amargurados homens
pecadores têm suas jarras vazias e têm sede de álcool para afogar
as tristezas dessa vida?! — Todos os homens que restavam naquela
Taverna prestaram atenção nos gritos de Bertram.
A taverneira encheu os copos dos homens de cerveja e Elroy
voltou seu pensamento para aquele dia, lembrou-se de sua Eileen com
carinho e pensou no pesadelo que o assombrava. Seus descendentes
estavam perdidos, afogados em água, afogados em dor, tudo por
causa de um crime inicial. O desrespeito. À liberdade, à vida e à morte.
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Referências
“Elroy” foi uma história baseada na coletânea de contos Noite na
Taverna, do grande romancista Álvares de Azevedo, publicado em
1855. A história original conta com a narração dos cinco personagens
principais: Solfieri, Bertram, Gennaro, Claudius, Johann, que
contam suas experiências macabras. O aspecto da obra é sombrio,
e aborda temas considerados polêmicos até hoje. A adaptação inclui
um personagem a mais: Elroy, um escravo liberto que conta suas
amarguras vividas na cidade de Nova Orleans. Mergulhe na história
desse homem injustiçado que só desejava viver o seu amor em paz.
AZEVEDO, Álvares de. Noite na taverna. 3.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988.
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O ciclo da herança – Love potion
Arthur Resende

Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
“Não é possível criar amor verdadeiro, Byeongkwan, eu já te
disse!” Olivia, a mais jovem entre os cavaleiros de dragão, exclamou
veemente. “Esse sentimento é puro e forte demais para surgir com um
feitiço! Yves tá te enganando de novo!”
Eu não me importava. Eu sabia que Olivia estava certa e que
poções do amor eram mitos provindos de fantasias mais antigas do
que Galbatorix, o Louco. Mas as palavras de Yves me hipnotizaram e a
possibilidade me atormentou por dias.
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
Eu precisava dessas quatro ervas e por isso estava num dos
vários campos que existiam em Du Weldenwarden com a mais jovem
dentre os cavaleiros de dragão. Por sorte, essas ervas resistiam a
qualquer clima, mesmo ao calor escaldante.
“Eu sei que não faz sentido, mas eu quero que aquele narigudo,
bochechudo, irritante goste de mim e eu vou fazer o que precisar pra
isso!”
“Se você sabe que não faz sentido, o que a gente tá fazendo
aqui? Eu poderia estar lendo ou conversando com algum animal por
aí!” Olivia carregava alguns ramos de alecrim e sálvia enquanto eu me
ocupava em cortar alguns ramos de tomilho.

“Eu concordo com a garota”, Jimin, meu dragão, sussurrou em
nossas mentes. Ele estava deitado a alguns metros de distância, o
sol fazendo com que o rosa de suas escamas refletisse vivo. “Yoongi
me ensinou sobre os limites da magia e o que você quer fazer beira o
irracional.”
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
“Irracional? Você tá passando muito tempo com aquele dragão
velho e não se permite um pouco de diversão!” Minha resposta fez
Jimin rugir alto em defesa própria e alçar voo. Eu provavelmente não o
veria de novo pelo resto do dia.
“Acho que você deveria ouvir quando seu próprio dragão critica
suas sandices”, Olivia me alertou, caminhando ao meu lado e bufando
sempre que um novo ramo acabava em suas mãos.
“Não se preocupe, depois eu peço desculpas pra ele…”
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.

Ao me ver com todas aquelas ervas, Yves sorriu. Não era comum
que sorrisse. Eu me esquecia que, apesar de mais velha que eu, ela
ainda era muito jovem. Acho que tinha algo a ver com os mistérios que
a rodeavam… davam a ela um tom de maturidade.
“Me explica de novo… Se você acha que ele é alto demais,
estressado demais, rígido demais, grosso demais… Por que quer seguir
com isso?”, ela questionou.
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
“Durante nossa última missão, observando o comportamento
das feras das florestas do sul, Seyoon e eu conversamos por noites
seguidas. Ele acabou descobrindo meu nome na língua antiga e,
quando tudo parecia dar errado, ele usou esse conhecimento para
salvar minha vida. Ninguém nunca fez algo assim por mim antes.
E eu preciso retribuir de alguma forma… ou, pelo menos, tentar. É
meu dever retribuir, mesmo que com minha vida. Mas ele não parece
perceber isso, então eu tenho que fazê-lo entender”.
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
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Yves me encarou muda por alguns instantes. Seus olhos me
penetraram como se ela pudesse ler minha alma. Encarei de volta. Eu
não iria desviar o olhar, por mais intimidante que fosse. Por fim, ela
sorriu.
“Sua força de vontade vai te levar longe… ou te matar.” Ela pegou
as ervas de minhas mãos e se dirigiu floresta adentro.
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho…

Seyoon treinava na clareira com sua espada, Kveykva. Os
músculos em seus braços estavam saltados e ele pingava suor. Seu
rosto sempre ficava excessivamente vermelho quando se cansava.
Alguns flocos de neve caíam por todo lugar. Ele estava encharcado de
suor e gelo derretido.
Yoongi não estava em nenhum lugar à vista. Talvez ele estivesse
treinando os dragões em algum outro lugar.
Me apoiei em uma árvore e me pus a observá-lo. No momento,
ele praticava um movimento particularmente complicado e estava
claramente frustrado na tentativa de executá-lo perfeitamente.
“Vai continuar encarando ou me ajudar logo, fedelho?”
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
“Não achei que meu treinador precisaria de ajuda…”. Andei
até ele, desabotoei a camada mais grossa de roupas, coloquei meus
pertences e um coldre com a poção que Yves me ensinou a fazer sob
uma sombra qualquer e saquei minha própria espada, Wyrda.
Por uma hora fizemos nossa dança de lâminas. Por uma hora
pude encarar seus olhos negros sem nenhum tipo de pudor. Com
todos seus defeitos, ele ainda tinha aquele olhar… Seus olhos poderiam
engolir a sanidade de uma pessoa, tamanha a intensidade dos orbes.
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
“Não acha que deveríamos descansar um pouco? Eu tô com
sede”. As palavras saíram de meus lábios sem que eu percebesse.
Em resposta, recebi um levantar de sobrancelhas.
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“Ninguém vai parar pra você se hidratar numa batalha”. Curto,
grosso e seco como sempre.
Sorri arteiro.
“Não vai ter nenhuma batalha se nós morrermos de desidratação.”
Ele grunhiu e saiu da posição. Aparentemente, meu argumento
foi convincente. Guardamos Kveykva e Wyrda em suas bainhas e
seguimos para uma sombra.
Seyoon me surpreendeu tirando a camisa. Seu torso estava
ensopado de suor e seus músculos pulsando pelo exercício. Ele se
sentou, encostado em um tronco de árvore.
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
Agora era a hora de seguir com o plano. Tirei minha própria
camisa, peguei o coldre ali perto e me joguei ao seu lado. Ofereci a
bebida, que foi bruscamente arrancada de minhas mãos. Ele deu um
longo gole, como esperado.
“O que é isso? Tem um gosto bom.”
“Uma infusão de ervas… A rainha disse que é bom para o foco”.
Ele deu mais um grande gole.
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
Peguei o coldre e dei um grande gole, eu mesmo.
Senti uma leve vibração no meu coração. Encarei Seyoon e suas
pupilas estavam dilatadas. Um sentimento novo me surgiu. Senti dedos
se entrelaçando aos meus, ao passo que via seu rosto se aproximando.
Senti seus lábios tocando meu maxilar de leve quando ele se deitou no
meu ombro. Senti meus batimentos cardíacos aumentarem e energia
pura correr em minhas veias enquanto sua pele tocava a minha. Eu
poderia encarar uma horda de ogros sozinho com o poder estranho que
esse sentimento me proporcionou. Permanecemos assim por algum
tempo até nossos dragões voltarem mais cedo de seu próprio treino.
Jimin estava espirrando de novo. Eu já disse pra ele não chegar
perto dos lírios.
Salsa, sálvia, alecrim e tomilho.
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Referências
Para minha fanfic eu decidi misturar vários aspectos de diversas
obras e universos que gosto. No aspecto canônico, optei pelo Soneto
130 de William Shakespeare, e pela canção britânica sem autoria
Scarborough Fair. A partir daí, me dei a liberdade para incorporar
outras obras, especialmente O Ciclo da Herança de Christopher
Paolini por ser uma obra infanto juvenil que fez parte de boa parte
da minha infância e adolescência. Meus personagens são provindos
de grupos musicais que gosto, trazendo então outro lado do universo
das fanfics: histórias baseadas em pessoas reais. No meu caso,
utilizei integrantes pertencentes a três grupos sul-coreanos que
gosto muito (BTS, A.C.E e LOONA). O objetivo inicial da minha história
era criar um ambiente romântico, muito requisitado pela professora
e colegas de classe, depois que eu escrevi algumas tragédias. No
entanto, a história final acabou tomando tom levemente alienado,
beirando ao psicótico.
SHAKESPEARE, William. Sonnet 130. The Sonnets. Lit2Go Edition, (1609). disponível em: http://etc.

usf.edu/lit2go/179/the–sonnets/4197/sonnet–130/. Acesso em: 31 out. 2018.
PAOLINI, Christopher. Eragon. New York: Alfred A. Knopf, 2003.
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A primeira loteria
Mylena Gravina

Os 137 habitantes do vilarejo não conseguiam vivenciar os dias
sem presenciar ou protagonizar uma briga entre conterrâneos. As
brigas, muitas vezes não se limitando a agressões verbais, tinham
origem nos mais variados e pequenos motivos. Por isso, a violência
era ignorada pela população, as diferenças eram rapidamente
resolvidas após uma troca de socos. Afinal, todos da pequena cidade
se conheciam e o melhor era não guardar rancores de ninguém, ou,
pelo menos, fingir não guardá-los.
O xerife do condado, Gail O’Neil, sentia-se importante e atarefado
ao apartar as brigas todos os dias. Na verdade, sentia-se importante
e atarefado sempre que trajava seu uniforme, ou seja, em todos os
momentos nos quais não estava em casa fingindo ter uma vida feliz
junto de Velma O’Neil. Os habitantes da vila tinham imenso respeito
por Gail – autoridade máxima local, figura que exalava sensatez e
ordem –, com exceção de Allen Best.
O sentimento de desprezo era mútuo. Allen e Gail eram quase
completos opostos. O Sr. O’Neil prezava pela tradição, pelo status quo,
e desprezava todos os ideais revolucionários e antissegregacionistas
de Best, que não media as palavras perto de qualquer um para tentar
convencer quem quer que tivesse ouvidos de suas opiniões controversas,
absurdas para uma vila daquele porte. Além de incomodar os cidadãos
do vilarejo com seu falatório, Allen também era malvisto por ainda ser

um homem solteiro. Já passara da hora de se casar, isso se alguma
família permitisse que suas moças fossem entregues ao baderneiro.
O homem não se importava em continuar solteiro: preferia cortejar
várias jovens que ainda não estavam cansadas de sua voz e deixavamse admirar pelo seu jeito rebelde.
Não surpreendentemente, Allen Best era constantemente um
dos envolvidos nas brigas da região, mas sempre conseguia fugir
antes de ser flagrado pelo xerife, que ansiava em conseguir prendêlo por perturbação do sossego. No entanto, grande parte dos que se
enfiavam em brigas não corria risco de ser presa, considerando que
enchia o xerife de presentes e elogios.
À noite, a Sra. O’Neil aguardava a chegada do marido com o jantar
já pronto. Quando Gail entrava na casa, sentia logo o cheiro da comida,
além do aroma dos diversos ramos de lavanda que Velma deixava
espalhados pela casa. O jantar era sempre farto. Os O’Neil comiam
juntos enquanto conversavam sobre o dia, sobre todas as novidades
que Gail trazia dos habitantes da vila e sobre toda a monotonia dos dias
domésticos de Velma. Algumas vezes, Alma Hyde visitava a mulher, e
o xerife ficava contente pela esposa socializar ao menos um pouco.
Ao fim da ceia, Gail ficava sonolento, induzido pelo estômago cheio,
cheiro de lavanda e chá de camomila, que costumavam tomar após os
jantares. Não gostava de beber chá após comer tanto, mas já era uma
tradição na casa dos O’Neil, e quebrar tradições não era de seu feitio.
O xerife O’Neil, portanto, sempre ia dormir muito cedo, acordando
somente no dia seguinte para trabalhar, e Velma respirava aliviada
ao passar mais uma noite sem precisar deitar-se com o marido. Gail
sonhava em ter filhos, não por vontade de mimar e cuidar de suas crias,
mas porque era o esperado de um casal daquele vilarejo. Não aguentava
mais as insinuações dos vizinhos quanto à esterilidade do casal, ou, pior,
quanto à falta de tentativas, mas ele raramente conseguia contornar
o sono. Nas ocasiões em que se mantinha acordado, esforçava-se
para engravidar a esposa, mas Velma, secretamente, estava sempre
preparada com chás de gengibre e pedaços de canela.
Alma Hyde sentia-se impotente ao visitar Velma e não poder
fazer nada para tirá-la da miséria de seu casamento. Sabia que Velma
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jamais aceitaria fugir com ela e entendia que, se aceitasse, nem
sequer encontrariam lugar para as duas. Alma morava com os pais,
ainda não havia se casado e alegava não encontrar homem decente
o suficiente para começar uma nova família. Por ainda ser jovem,
continuava sendo aceita pela sociedade, mas já imaginava como seria
quando mantivesse a solteirice após alguns poucos anos. A família
Hyde preocupava-se com Alma, mas porque acreditava em um caso
dela com Allen Best. O homem não cansava de cortejar a moça, e
Alma fingia não se incomodar para poder ouvir as opiniões de Allen
sem que fosse julgada pelo vilarejo. Seus próprios pensamentos eram
tão controversos quanto os dele, talvez até mais, mas sabia bem que
não deveria expressá-los na condição de uma jovem mulher em uma
sociedade arraigada em tradição.
Foi em uma quarta-feira que caiu o feriado de aniversário do
vilarejo. Os McDonald, os mais abastados entre aquela população,
organizavam anualmente, no dia 27 de junho, uma comemoração
em praça pública para acender o espírito de união dos conterrâneos.
Ninguém perdia a festividade, eram raras as ocasiões em que o vilarejo
todo podia se divertir. As 137 pessoas cabiam com folga na enorme praça
redonda repleta de árvores circundadas com terra, pedras e esquilos,
um ótimo lugar para os adultos passarem um tempo enquanto suas
crianças brincavam e corriam ao redor. Todos os anos, a praça ficava
mais decorada e mais bem cuidada, tudo à espera das comemorações
do aniversário. Naquele ano, no entanto, os habitantes do vilarejo não
pareciam muito dispostos a celebrar a união com seus vizinhos após
brigarem entre si constantemente desde a última celebração.
Um dos primeiros a chegar à praça foi Allen Best, que não dava
sossego a ninguém que passasse perto dele. O próprio xerife O’Neil
chegou depois de Allen, acompanhado da esposa. A família Fillman
também não tardou a aparecer, sendo seguida pelos Russel e pelos
Hyde. Alma afastou-se um pouco da família para cumprimentar os
O’Neil, mas a simpatia para com Gail era apenas encenação. Logo
voltou a se juntar aos pais, sendo seguida pelo olhar melancólico
de Velma. Os últimos a se reunirem na praça foram os Woods, que,
provavelmente, se atrasaram por estarem muito ocupados tentando
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aquietar os cinco filhos. Nesse ponto, a maioria dos homens já havia
bebido demais para notar o atraso, principalmente Allen, que falava
ainda mais e ainda mais alto quando bêbado.
A presença dos Woods, no entanto, era importante para o início
do ápice das festividades. Naquele ano, os McDonald inaugurariam uma
loteria anual, uma nova tradição. Como o xerife O’Neil, fato sabido por
todos, não gostava de novidades, a família McDonald decidiu deixar
o prêmio a cargo dele. Dessa forma, ele se sentiria mais importante,
como se o início de uma nova tradição dependesse da palavra final
dele. Não estava muito confortável, mas, afinal, tradições começavam
de alguma forma, e aquele poderia ser o início de um hábito que ele
não conseguiria mais largar. Gail O’Neil, entretanto, não sabia o que
sortear e acabou optando por uma ceia, preparada por Velma, com
a família do xerife. Seria, certamente, uma honra para quem quer
que ganhasse a loteria. Os McDonald também não sabiam qual era o
prêmio e, tal qual Gail e Velma, não participariam da loteria, já que
foram eles os responsáveis por preparar a urna e os quadradinhos de
madeira que definiriam o ganhador e não queriam ser acusados de
fraude caso um deles fosse sorteado.
Com a chegada da última família, o Sr. Howard McDonald subiu
no palanque para anunciar a loteria. Havia, contudo, uma confusão
acontecendo no centro da praça.
—Fique longe da minha família, seu mulherengo aproveitador! —
gritava o Sr. Hyde enquanto empurrava um já cambaleante Allen Best.
— Suma daqui! Estaríamos todos melhores sem sua presença.
No chão, Best gargalhava. Levantou-se com dificuldade, sem
alguém para ajudá-lo. Alma nem sequer estava por perto, esconderase na multidão assim que o pai se aproximara de Allen.
—Alma… — dizia Best, embriagado — Alma não quer nada
comigo! Só tem olhos para a senhora do xerife!
Sem conseguir se conter, o Sr. Hyde novamente derrubou Allen,
daquela vez com um soco em seu rosto. Allen não parava de rir, mesmo
com o sangue escorrendo de seu nariz. Os próprios moradores do
vilarejo separaram a briga, sem precisar da interferência do xerife, que
tinha o rosto corado de raiva e vergonha. Não conseguia olhar para a
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esposa. Não conseguia ignorar os murmúrios dos vizinhos, as sugestões
de que era traído, de que havia, então, um motivo inesperado para a
falta de filhos dos O’Neil, os comentários sobre as visitas muito longas
de Alma Hyde à casa de Velma. Afastou-se da Sra. O’Neil enquanto
ela não fazia muito esforço para disfarçar a procura por Alma entre os
cidadãos agitados.
O Sr. McDonald, enfim, conseguiu silenciar a plateia. Anunciou a
loteria e houve gritos celebrativos ao redor de toda a praça. Explicou
as regras da loteria. O chefe de cada família deveria subir ao palanque
e retirar da urna, para a qual apontava, uma das plaquetas de
madeira que estavam no saco que segurava. Ninguém deveria olhar
sua plaqueta até que todos tivessem pegado uma para si. Quando,
finalmente, pudessem olhar sua sorte, a família sorteada seria aquela
que tivesse escolhido o quadradinho cujo centro estivesse pintado com
um ponto preto. Assim, seria feita uma segunda loteria, entre todos os
membros da família selecionada. Ganharia o prêmio quem retirasse a
mesma plaqueta marcada da urna. Howard pediu, então, que o xerife
O’Neil começasse a cerimônia. Quando Gail tomou o lugar de Howard
no palanque, os presentes tentaram, em vão, conter as risadinhas e
provocações. Ainda muito enrubescido, seguiu o combinado com os
McDonald. Mostrou a plaqueta da sorte e fingiu colocá-la na urna junto
das outras.
A plateia ansiava pelo início do sorteio. Velma, no entanto,
continuava sua busca pela jovem Hyde. Encontrou-a afastada da
multidão, próxima a uma das árvores mais antigas da praça.
—Minha Alma…
—Sinto muito, Velma. Sinto tanto por ter lhe causado problemas!
Deveríamos ter sido mais discretas… Não, eu não deveria nem ter me
aproximado de você…
—Alma! — suspirou Velma — Não diga isso! Você é minha única
alegria neste vilarejo corrompido. Sei que é pedir demais, Alma, mas,
por favor, fuja comigo… Não sei para onde iríamos, mas estaríamos
juntas. Sem Gail. Sem Allen. Sem ninguém além de nós.
—Velma…
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Era o início da loteria. As famílias foram chamadas em ordem
alfabética até o palanque. Os primeiros eram os Alderson, e seu
chefe retirou silenciosamente uma plaqueta e retornou ao seu lugar.
Seguiu-se a letra A até seu fim, quando o Sr. Barry subiu ao palanque
para retirar sua sorte, dando continuidade pela letra B, e remexeu
a urna durante muito tempo até escolher uma plaqueta. O próximo
era Allen Best, da família de uma única pessoa. Subiu cambaleante
e colocou a mão dentro da urna. Não tinha muita consciência do que
estava fazendo. Quando retirou a mão, o xerife O’Neil mexeu a urna,
fazendo Allen soltar o quadradinho dentro do recipiente, e derrubou a
plaqueta premiada que escondera na manga de seu paletó, veste que
se permitia usar por cima do uniforme em ocasiões muito especiais.
Allen abaixou-se para pegar o pedaço de madeira que supostamente
havia derrubado enquanto a plateia ria sem pudor de sua embriaguez.
Voltou a seu lugar e a loteria seguiu-se sem problemas até o final.
— Senhores, — começou o Sr. McDonald — olhem suas plaquetas!
As famílias, afoitas, juntavam-se e suspiravam decepcionadas
ao encontrar quadrados lisos, mas logo se aproximavam de outras
famílias para saber o resultado delas. O falatório foi interrompido
quando descobriram que o sorteado fora Allen Best. Novamente, ele se
dirigiu ao palanque, tropeçando no caminho, vaias tímidas começaram
e aumentaram de volume até o xerife pedir silêncio.
—Senhores, — começava o discurso de Gail O’Neil — desde o
último aniversário, tivemos um período difícil. As brigas aumentaram
muito, e não parecemos estar tão unidos quanto já fomos um dia. Por
isso, neste Dia da União, proponho um ritual realmente capaz de nos
tornar uma só família até nosso próximo aniversário. E o respeitável
senhor Allen Best foi o justo sorteado para iniciar nossa nova tradição
de união. Ele, hoje, é a chave da perseverança de nossa comunidade!
O vilarejo olhava confuso para o xerife, murmurava sem entender
bem o que estava acontecendo.
— Nossa terra, nossa plantação... Nossa gente precisa se
comprometer com o bem de todos. Por isso, nós, humanos, sempre
realizamos cerimônias ritualísticas, muitas delas de sacrifício, porque
entendemos que precisamos nos doar para que possamos receber.
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— Gail O’Neil, agora, tinha a atenção de todos os presentes. Allen
não compreendia as palavras do xerife, mas continuava a seu lado,
à espera de seu prêmio. — Proponho, senhores, um sacrifício anual,
pelo fim das brigas, da discórdia, a favor da união e da perseverança
de nosso vilarejo! Em nossa Primeira Loteria, Allen Best foi o escolhido
para a honra de se doar pelo nosso povo!
Os cidadãos menos embriagados começavam a compreender
o propósito da loteria. Mas seria aquilo correto? Não tiveram muito
tempo para pensar antes que o Sr. Hyde iniciasse o ritual. Pegou uma
das pedras que circundavam as árvores e atirou-a em direção a Allen.
Ferido no braço, Best bradou em reclamação, mas logo vieram outras
pedras de outras pessoas. E, poucos momentos depois, Allen não
podia mais ser visto entre o tumulto de gente, sangue e pedras. O
povo, enfim, estava unido. Estava feliz. E ansiava pela loteria do ano
seguinte para revigorar os votos de união e prosperidade. O vilarejo
sorria. E Alma e Velma estavam longe dali.

Referências
Grande nome da literatura gótica americana, Shirley Jackson é
conhecida, principalmente, por seu conto “The Lottery” (“A loteria”),
originalmente publicado em 1948, em um exemplar da revista norteamericana The New Yorker. A narrativa nos mostra uma pequena vila
nos Estados Unidos cuja população está ansiosa pelo grande evento
anual que é uma importante tradição em toda a região: a loteria. Todas
as famílias da vila participam desse evento, algumas mais empolgadas
que outras, mas ninguém nega a relevância desse ritual dos dias
27 de junho. A loteria, no entanto, carrega consigo simbologia e
consequências maiores do que aparenta inicialmente. Nesta releitura,
mostra-se o que poderia ser a origem da tradicional loteria.
JACKSON, Shirley. The Lottery and Other Stories. Nova York: Farrar Straus Giroux, 2005.
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Lolita
Stephanie L.

Prefácio
Lolita ou Confissão de uma adolescente de cor branca
— Eis os dois títulos sob os quais a autora desta nota recebeu
as estranhas páginas que ora prefacia. “Lolita”, como a autora se
identifica, morreu grávida na prisão em novembro de 1951 com uma
grave pneumonia, poucos dias antecedendo a data de seu julgamento.
A advogada de Lolita, minha querida cunhada, confiou o manuscrito
em minhas mãos para prepará-lo e editá-lo da maneira que julgar
necessário, respeitando o desejo da autora de publicar o seu diário.
Minha tarefa transformou-se em um trabalho simples, com
poucas ressalvas. Lolita havia feito uma edição minuciosa antes
de entregar seu diário a qualquer pessoa. O nome real da autora é
revelado brevemente nas primeiras partes do livro, mas o bizarro
cognome lhe foi atribuído pelo seu padrasto, que entrou em sua vida e
a transformou imediatamente. Com incansáveis cenas perturbadoras,
este livro é um drama psicológico que cativará a sua atenção assim
como uma mariposa é atraída pela chama.
Parte I
“Lolita, luz de minha vida, fogo de meu lombo. Meu pecado, minha
alma. Fogo de meu lombo.”

Tais palavras foram escritas por um homem de meia idade sobre
uma adolescente pubescente que mal havia dado o seu primeiro beijo.
Um homem casado, charmoso, bem-sucedido profissionalmente e
que não tinha nada a ganhar. Não era ninguém, era alguém. E eu era
ninguém, mas um ninguém com potencial.
Tudo começou quando um professor de meia idade extremamente
charmoso se hospedou em minha casa por alguns meses. Não tinha
como negar, Humbert era velho, mas possuía o je ne sais quoi que lhe
fazia perguntar como ainda estava solteiro. Ele me dava atenção e
falava comigo sobre livros enquanto eu tomava incontáveis banhos de
sol em meu jardim na pequena cidade de Ramsdale, na Nova Inglaterra.
Após algumas conversas compulsórias à mesa de jantar, descobri
que Humbert havia nascido na França e era divorciado. Sempre tive
a vontade de aprender francês, e um homem extremamente viajado
como Humbert poderia ser útil para mim, então tomei a decisão de me
aproximar dele com tal finalidade em mente.
A minha vida começou a acontecer rapidamente depois que
Humbert começou a fazer parte dela. Antes disso, eu tinha tempo
para crescer, tinha tempo para dançar, ficar com os amigos e paquerar
os garotos da sala. Depois de Humbert, tudo acontecia de forma
apressada, como uma suculenta que cresce visivelmente de um dia
para o outro.
Humbert morou em minha casa como um inquilino por três
meses, lançando-me olhares cujo significado eu não compreendia, mas
retribuía por diversão. Aos 16 anos, tive de presenciar o casamento de
minha mãe com alguém que ela mal conhecia. Naturalmente, eu ainda
via Humbert como um inquilino e não como um padrasto, um membro
da família. Eu não fazia questão de esconder a minha insatisfação em
frente ao casal, desenvolvi um desgosto direcionado aos dois, e isso
acabou fazendo com que a minha mãe não me desejasse por perto
mais. Ela queria a sua lua-de-mel, então me enviou a uma colônia
de férias. A ideia fora um ultraje para mim, expulsa de minha própria
casa para que minha mãe pudesse ceder aos desejos da carne em paz.
Felizmente, este curto momento com amigos acabou sendo um dos
últimos momentos agradáveis da minha vida.
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Fiquei exatamente uma semana no retiro. Pude participar de
muitas brincadeiras, comi fartamente e ainda beijei a boca de um
menino que achei muito atraente desde a primeira vez em que o vi.
Conversei com ele poucas vezes, mas ele me pareceu interessante,
então considerei namorá-lo por um tempo. O nome dele era Matteo,
e ele não era o único que queria beijar a minha boca no retiro. De
fato, muitos meninos pediram para fazer o mesmo, mas nenhum deles
era tão bonito quanto Matteo. Seus olhos e cabelos eram castanhos,
seus lábios eram fartos e macios, sua pele era morena e suas pernas,
grossas de tanto jogar futebol. Pensei nele a noite inteira em meu
dormitório, que dividia com pelo menos dez outras meninas, todas
elas me questionaram sobre o acontecido sem se levantarem de suas
camas beliches.
“Eu ainda consigo sentir os lábios dele”, fechei meus olhos ao
reviver o momento.
Todas suspiraram, algumas sentindo-se felizes por mim, outras
desejando estar no meu lugar enquanto me julgavam por beijar alguém
que não era o meu namorado. “Dolores, a vadia ataca novamente.”
Mas não vai acontecer de novo, pois no dia seguinte, eu iria fazer com
que ele me pedisse em namoro.
Parte II
Mas não foi o que aconteceu. Na manhã seguinte, uma das
supervisoras do dormitório feminino me pediu para que eu fizesse a
mala, “seu pai está te aguardando lá fora”. No momento em que ouvi
as palavras saírem da boca rosada daquela senhora, meu coração
acelerou, mas eu não sabia qual o motivo da minha reação.
Então eu obedeci e parti daquela colônia de férias deixando para
trás amigos, um namorado e a minha vida como eu a conhecia. Em
retorno, encontrei Humbert com uma mala marrom no banco de trás
de seu carro. Questionei-o sobre a minha mãe, mas a única resposta
que obtive fora um pedido ríspido para entrar no carro. Imediatamente
soube que algo estava errado. Eu o obedeci e aturei uma viagem
silenciosa de duas horas e meia ao lado de Humbert, que a todo
momento parecia ansioso e preocupado. Soube que ele não estava
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me levando para a casa pois a viagem até a colônia fora de apenas
quarenta minutos, enquanto a de Humbert ultrapassou o dobro disso.
Não sabia onde eu estava quando ele parou em frente a um hotel de
beira de estrada e alugou um quarto pela noite.
“Onde está a minha mãe?” Perguntei diretamente e recebi
rodeios em retorno. Me disse que ela viria nos encontrar em breve,
mas não fazia sentido ela viajar separadamente. A noite estava caindo
e a minha preocupação aumentando. Tentei me concentrar em um
livro, mas não consegui.
“Acabei de sair do telefone com Charlotte”, Humbert disse ao
entrar no quarto após sair brevemente. “Ela vai nos encontrar em São
Francisco.”
Eu o questionei novamente, sem entender o motivo da viagem
separada e a viagem em si. Não é natural que o marido deixe sua
mulher fazer uma viagem tão longa sozinha, então comecei a me
preocupar.
“Não se preocupe, Lolita”, ele falou ao perceber meu estado.
“Vamos nos divertir hoje, que tal?”
Humbert falou comigo e era a primeira vez em que eu ouvi aquele
nome. Pensei que ele estava tão velho que já havia desenvolvido
demência. “Quem é Lolita?” Eu perguntei, deitada na única cama que
aquele quarto possuía, com um livro entre as mãos.
“Oh, você, querida”, Humbert deu as costas para mim e abriu
o pequeno frigobar do hotel. “Tem vontade de experimentar bebidas
alcoólicas?”
“Sim”, eu respondi sem entender a finalidade daquela pergunta.
Humbert se virou com dois copos em sua mão. Naquele momento,
ele me ofereceu a bebida e eu, adolescente e burra, aceitei feliz de
estar fazendo algo adulto. Naquela noite eu bebi mais do que apenas
um copo, e meu padrasto muito mais do que eu.
“Quero sair deste quarto”, eu disse, cambaleando em minhas
próprias palavras.
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“Você não vai a lugar algum”, Humbert, apesar de bêbado, não
era tão desajeitado quanto eu. “Vem cá, senta aqui”, ele deu leves
batidas em sua própria coxa. Eu o questionei e isso pareceu irritá-lo.
“Quero fazer algo com você.”
Eu obedeci relutantemente. Depois disso, fui beijada pelo terceiro
garoto da minha vida, mas diferentemente dos outros dois, o beijo de
Humbert não foi muito agradável. Eu queria parar, mas ele era muito
mais forte do que eu.
Naquela noite, meu padrasto tirou a minha inocência, mas ele
agia de forma estranha, como se o que aconteceu tivesse sido algo
romântico e não sujo e pecaminoso. Eu não me lembro de como aquilo
terminou, apenas me lembro de acordar no dia seguinte com Humbert
beijando a minha boca novamente. Desta vez fui forte o suficiente
para empurrá-lo. Ele me questionou, mas não fui capaz de emitir uma
resposta coerente.
Momentos depois, Humbert se ausentou para se banhar. O meu
instinto me disse para revirar as coisas dele e eu obedeci, esperando
encontrar alguma pista sobre a minha mãe. Revirei os bolsos velhos de
sua mala e não consegui encontrar algo concreto, até que um pequeno
livro com as iniciais “H.H.” surgiu em meio a suas roupas dobradas.
Abri rapidamente na primeira página e li…
“Lolita, luz de minha vida, fogo de meu lombo. Meu pecado, minha
alma. Lolita: a ponta da língua fazendo uma viagem de três passos
pelo céu da boca, a fim de bater de leve, no terceiro, de encontro aos
dentes. LO. LI. TA.”
Agora tudo fazia sentido. Todos os olhares, todas as perguntas
estranhamente pessoais… Humbert era apaixonado por mim. Fui
estúpida de não perceber isso antes. Revirei o livro, procurando pelo
nome de minha mãe e o encontrei nas últimas páginas.
“(…) e, finalmente, que o manto axadrezado estendido sobre
a calçada (…) ocultava os restos mutilados de Charlotte Humbert,
atropelada e arrastada alguns metros pelo carro de Beale, ao atravessar
apressadamente a rua, a fim de depositar três cartas na caixa do
correio (…)”
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Aquelas palavras calculadas e frias atingiram o meu coração como
uma bomba atômica. Senti a dor fisicamente da perda de alguém tão
importante na minha vida, a única pessoa que eu tinha. Aquele homem
destruía tudo e todos que cruzavam o seu caminho. Pelo que entendi
dos parágrafos anteriores, minha mãe havia descoberto o seu diário
perverso repleto de pensamentos asquerosos sobre a minha pessoa.
Me senti suja.
Eu nunca mais queria vê-lo na minha frente, ele merecia morrer
pelo que fez, não é justo que ele continue vivo.
Ouvi o chuveiro permanecer ligado, procurei freneticamente ao
redor do quarto por algo que poderia ser útil para mim. Revirei as
gavetas dos armários e em uma delas, uma chave de fenda esquecida
rolou em minha direção. Eu rapidamente tomei a decisão de utilizá-la.
Lágrimas quentes rolavam pelo meu rosto e atrapalhavam a minha
visão, mesmo assim consegui guardar o diário de Humbert e me deitar
antes que ele saísse do banho. Escondi minha arma de escolha abaixo
do travesseiro. Escondi o meu rosto e sequei minhas lágrimas. Assim
que Humbert saiu do banheiro, chamei-o para deitar ao meu lado.
Ele me questionou e eu, deitada de bruços com as nádegas à mostra
e uma chave de fendas à mão, respondi: “Eu quero fazer algo com
você”. Humbert emitiu um gemido asqueroso em excitação e deitouse cuidadosamente ao meu lado, roçando seus dedos sobre a minha
pele nua. Me virei e de repente o beijei, sentindo sua barba arranhar
o meu rosto de forma desagradável. Não me esforcei para agradá-lo,
apenas suportei aquele momento. Quando senti as lágrimas formando
em meus olhos novamente, empurrei-o para que pudesse deitar-se
na cama e me sentei sobre o seu torso. Respirei fundo e com as duas
mãos, segurei a minha arma e a cravei no centro do peito de Humbert
com toda a força que consegui. Ele, por sua vez, estava tão imerso no
momento que só percebeu o que havia acontecido quando era tarde
demais. Ao sentir a dor no coração, perguntou:
“Meu amor… Por quê?” Gemeu.
“Porque você merece”, sussurrei.
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Referências
Lolita é uma obra escrita por Vladimir Nabokov, publicada
primeiramente em 1955 e ainda sim criando polêmicas desde sua
estreia. Um jornalista apresenta a obra através de um prefácio,
logo após, o texto é composto exclusivamente das páginas do diário
do protagonista, o que faz com que o trabalho de Nabokov soe
verídico aos olhos do leitor. O protagonista é Humbert Humbert, um
professor de meia idade que se apaixona e tem relações amorosas
com uma garota de 12 anos, Dolores Haze, a qual é chamada de
Lolita carinhosamente. A minha proposta nesta fanfic é a inversão
de papéis – vemos tudo pela perspectiva de Dolores ao lermos as
páginas de seu diário.
NABOVOK, Vladimir. Lolita. Tradução de J. Dauster. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
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Essa história foi transmitida por uma Remington Vermelha, que,
por algum acaso chegou até mim em uma caixa velha. Ao lado da
máquina havia um envelope pardo, muito desgastado. Dentro do
envelope havia uma série de páginas datilografadas. Não consegui
compreender até agora o que li e como isso tudo seria possível.
Talvez haja mais elementos entre a lógica e a máquina de escrever
vermelha, diante da qual me encontro nesse momento, do que eu
possa descrever. Peço, somente, que o leitor compreenda que a
lógica não se aplica a tudo no mundo e que, talvez, isso torne a
vida muito mais interessante e divertida. Tudo o que segue é o que
consta nas páginas datilografadas.
Por causa do Poeta, eu conheci minha querida Nenna. Opa,
você deve estar surpreso, afinal, não é sempre que uma máquina
de escrever consegue saber mais do que apenas registrar letras
no papel. Não é fácil explicar a razão, mas algo extraordinário
me ocorreu seis anos após ser construída (em 1982) e passei a ler
conscientemente tudo o que era datilografado em minha estrutura.
Pouco depois, eu estava não somente lendo, mas pensando sobre o que
eu havia lido. Uma coisa leva a outra e quando eu percebi, era uma
máquina Remington consciente e tudo mudou. Agora, eu estava ciente
que estava no mundo.

Foi por essa época que eu fui usada por um tipo muito
interessante: um argentino apaixonado que adorava assassinar
a língua francesa em cartinhas para sua amada. Era o chamado
“correio do amor” ou algo parecido: eles trocavam cartas, mas
moravam em cidades diferentes. Ele estava em Belo Horizonte e ela,
em São Paulo. Acredito que algo deva ter desandado, após a última
carta, que marcava o encontro dos dois, o dito parou de escrever. Bem,
até escreveu, mas eu não considero aquilo escrita. Se eu consegui
conservar o sentido do que ele escreveu seria “Ai, que eu vivo
apenas para sofrer e ser enganado” e me vendeu para um estudante
de Filosofia. Foi um alívo não ler aquela lenga-lenga repetitiva,
Nena pra cá, Neena pra lá, te quiero Nena, te amo Nena, Tu es mon
amour, o amor é uma flor roxa, etc. etc.
Esse estudante de Filosofia era um cara muito legal. Culpe-o
por minha mania de usar expressões como “lenga-lenga”, eu adoro
esse modo de expressão. Ele era meio doido, muitas vezes me levava
aos locais de convivência do prédio antigo do curso de Filosofia e
fumava e escrevia, escrevia e fumava, fumava escrevendo e acabava
fumando as folhas… Eu disse que ele era doido! Quando a ideia
que ele datilografava era muito genial (para ele), simplesmente
se levantava e gritava : “Por Kant, por Marx, pelo pensamento
consciente!” e cortava o papel em pequenos pedaços para fazer os
cigarros intelectuais.
Ah, sim, você deve ter notado. Eu também sei o que ocorre ao
meu redor. Culpe a pessoa que escreveu essa história, eu não sei
como explicar isso. Assim como o café solúvel vira café, o macarrão
instantâneo vira algo comestível e os estudantes que me usaram
sobreviveram com míseras pagas, eu não sei explicar tudo o que
ocorre.
Esse estudante se denominava “O sonhador”, mas eu o chamava
de “O chatão”. Não é por mal, ele apenas se levava a sério de mais… e
achava que sua idealidade sobreviveria às muitas mudanças sociais
e políticas. Era um pândego e um inocente. Isso ocorreu por volta
de 1992. Ele escreveu muito sobre o impeachment, por isso lembro bem.
Que tempo complicado aquele!
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“O chatão” me passou para outra pessoa, ela era estudante de
Letras. Durou pouco, ela mal me tirava da capa e me olhava com uma
cara de quem abriu a geladeira e viu apenas jiló e chuchu. Logo
depois eu fui para outro dono, que me deixou guardada por muito
tempo em uma sala. E nesse tempo, eu pensei muito sobre o mundo.
Não que eu tenha conseguido pensar em algo extraordinário,
eu sou apenas uma singela máquina. Mas, se há algo de que eu estou
convicta é que o ser humano evoluiu para se destruir, nada que a
natureza já não faça. Mas, o homo sapiens sapiens progrediu e se
tornou pós-doutor em modos terríveis de se destruir.
Após muitos anos pensando e pegando uma camada nada fina de
pó, eu fui passada para o poeta. Esse cara era demais! Foi por conta
dele que eu passeei em todos os cantos dos prédios dos cursos de
Letras, Filosofia, História, etc. Ele me levava para todos os lados.
Eu fui ao Cabral, ele bebia e deixava todos me usarem de modo
livre e depois reunia tudo em uma poesia experimental. Eu entendia
nadinha da poesia dele, mas adorava o modo como ele cuidava de mim.
Isso foi por volta de 2010. Creio que eu deva ter ficado “pegando
teia de aranha” por quase 15 anos. Não sei o que será de mim após a
partida da Neena, mas fico feliz em poder falar com você sobre ela.
Ah, sim o poeta. O poeta gostava muito de fumar, mas nunca deixou
as cinzas me sujarem, sempre limpava minha estrutura e trocava a
minha fita. Isso é o equivalente a um cafuné e café com leite de um
companheiro! Sua poesia era meio desconexa e estranha, mas todos
que liam o que ele escrevia o elogiavam muito. Um de seus melhores
amigos, o famoso Franz, sempre dizia que ele deveria manter esse
estilo, resistir com arte é um ato de coragem extrema.
Eu concordo com o Franz.
O poeta estava planejando viajar para a Holanda. Ele escreveu
sobre o que pensava sobre o país durante meses e um dia, simplesmente
escreveu para mim (veja só) : “Querida máquina vermelha, você sempre
foi uma exímia amiga, ferramenta antiga e sempre comigo. Agora, vou
ulular por aí e você vai tac tac por aqui. Cuide de sua nova dona”.
Ele entregou esse papel a uma moça e me entregou a ela. Mal pude
conter minha alegria (não sei como pode parecer para um humano
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uma máquina muito feliz, mas deve ser como um peido de pernilongo
para um hipopótamo), ela era uma pessoa que sorria e chorava ao me
segurar. E dizia “Mas, poeta, como assim cara? Eu não posso aceitar”
e depois da rasgação de seda de amigos, ela me aceitou. Me abraçou
e disse “Nossa, eu tenho uma máquina de escrever!”.
Eu a apelidei de Neena, que é um nome interessante. Sinto
como uma vingança indireta ao argentino chato e sua Nena, Nena te
quiero, já que essa Neena é legal. Ela me deu um apelido: joaninha
(se for igual ao inseto, deve ser pela cor vermelha e os detalhes
pretos dos meus pés). Mas, como parte integrante da sociedade das
máquinas de escrever conscientes (talvez eu seja o único membro),
me atribuí um nome: Asdfjkl. Sim, é bem sem graça, mas eu gosto. É
a sequência que todo usuário aprende no primeiro contato com a
máquina e o teclado pesado e, de tanto ler asdfkl, isso passou a
fazer parte de mim.
Neena era uma garota incrível. Era, pois não estou mais com
ela e… bem, você vai entender.
Ela vivia com um irmão (que me xingou de tralha velha e eu
não perdoei), uma irmã que perguntou a Neena se eu pegava wi-fi (não
sei como eu estaria conectada aos serviços online. Eu sou máquina,
mas não sou besta!), um pai que acho melhor não delimitá-lo, pois
apenas palavras de baixo calão seriam epítetos adequados para
essa criatura e uma mãe que apenas me olhava com uma postura de
quem já sofreu tanto que não se sente mais nesse mundo. A mãe da
Neena me tocou uma vez e suspirou. Eu acho que ouvi dela “Igual
à outra que eu usava no curso… que saudade”. Eu compreendi o que
estava havendo e foi triste perceber tanta dor encapsulada em
poucas palavras.
Neena estudava Letras e adorava Augusto dos Anjos. Sua parte
favorita do Guto (apelido que ela usava para o autor) eram as
cartas que ele enviava à família. Ela reproduziu tantas vezes
alguns trechos que lembro muito bem.
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Por exemplo, ele escreveu “Desculpe a letra e a redação”.1
Neena adorava a relação do Guto com a família. Ela escreveu uma
vez sobre isso: “O Guto é mais do que ‘o poeta da carne que apodrece,
o poeta do escarra na boca que te beija’, ele é o filho atencioso, o
cara duro que tem que sustentar a família, o leitor de jornal e o
amigo de longa data, o cidadão que fica fulo por pagar caro em um
produto encomendado e um homem que sofreu muito a perda do filho.
Ele é gente como a gente, muito mais do que um poeta de cara de
salamandra reumática dos livros”.
Hahahaha, ai Neena, salamandra reumática. Eu não concordo,
salamandra reumática deveria ser o apelido para o José de Alencar
na capa dos livros. O Guto merecia “bigodinho infame”.
Sinto tanta falta da Neena. Seu pai, aquele atroz, bebia,
cheirava cocaína e batia nela. Um dia, me confessou por um pedaço
de papel pardo que o pai abusava dela sexualmente. Só entendi tudo
no final. Ela me guardava com carinho, envolta em um cobertor e eu
nada ouvia. Somente ouvia seu choro quando me pegava. Eu sentia
uma dor tão grande e não podia fazer nada. Eu queria bater as
teclas “EU ESTOU AQUI, EU ENTENDO VOCÊ!”, com toda a força das evoluções
de tipografia dos séculos passados. Mas sozinha eu não consigo. Que
terrível situação. Considero essa condição de máquina consciente
como o que o Augusto denominou “Charamela na existência”.2
Lembro que ela gostava desse trecho, lia sempre em voz alta:
“Mau grado o meu programa pacifista, em que não incluo a força
arregimentada dos ódios e vinganças, de caráter minúsculo e
soez, anelo com veemência a fragmentação completa do Baltar nos
entrechoques dos acontecimentos porvindouros”.3 Ai, como falava
difícil o Guto quando queria. Ela lia e ria muito, dizendo “Ai Guto,
basta dizer que você não entra na onda dessa turma toda falsa!”.
Sinto falta da sua risada, Neena..
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Eu recebi a primeira batida dos dedinhos de Neena em 2017 e
tudo se findou no final de 2018. Engraçado, foi no dia do aniversário
dela.
Às vezes ela ficava dias sem me tocar, mas quando estava bem
me levava para os segundo andar da Fafich e eu ficava abismada
com aquela arte homenageando os alunos vítimas dos opressores
da ditadura. Ou me levava para o quarto andar e os gatos olhavam
desconfiados, levantando as orelhinhas a cada batida das letras.
Em muitas cartas, Neena dizia que seus vinte e dois anos de nada
valiam, já que apenas a máquina a entendia. Ela apenas confiava
em mim, justamente por eu não poder trair sua confiança. Mal sabia
ela que eu jamais faria isso, mesmo sendo consciente.
Um trecho interessante das cartas de Guto foi escrito por
Neena um mês antes do que ocorreu: “As condições de vida, nesse
lugar, são as melhores possíveis, segundo informações que me foram
dadas a respeito. Vou destarte descansar um pouco da afanosíssima
existência que tenho arrastado até esta data com uma heroicidade
muito acima das energias humanas comuns”.4 Acho que foi por esse
tempo que o pai bateu tanto no irmão da Neena que ele foi parar no
hospital. Depois disso, ele desapareceu por três semanas. Quando
voltou, ela apenas escrevia “Eu vou morrer, eu vou embora desse
mundo”. Eu sabia o que isso significava, mas não queria acreditar.
Ela era boa demais, fazia incríveis relatórios sobre todos os filmes
do Kurosawa que ela assistia, realizava incríveis constatações a
respeito dos gatos e pássaros no meio acadêmico e acima de tudo,
sempre escrevia que amava sua família como se deles emanasse a
luz para que ela pudesse viver. Todos, menos o pai.
Ele foi a ruína de tudo.
Não sei se naquele dia ele abusou dela ou se bateu. Houve
uma grande confusão na madrugada do dia 24 de outubro de 2018 e
eu ouvi objetos sendo quebrados. Neena me tirou do armário, desfez
a amarração do cobertor e me colocou na cama. Posicionou o papel
e bateu “Hoje, tudo acaba. Meu aniversário é meu adeus”... Eu não
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conseguia pensar em nada, aquilo seria o início do fim. Eu percebi
que seu braço estava machucado e ela usava apenas uma mão para
datilografar.
Era uma carta de despedida:
“Hoje, tudo acabou. Meu aniversário é meu adeus. Aguentei esse
homem com as mãos nojentas sobre o meu corpo desde que me conheço
por gente. Ele me dava banho e eu via sangue escorrer. Ele me
chamava para dormir com ele e eu acordava com o corpo dolorido.
Minha mãe trabalhava e esse animal monstruoso me maltratava. Só
parou quando eu tinha 10 anos e passei a andar com uma faça grande
de cozinha quando ele estava por perto. Eu dormia com a faca. Ele
parou de tentar algo quando virei mocinha. Mas, em compensação, me
bate e bate nos meus irmãos. Minha pobre mãe não sabe o que fazer,
acho que ela sabe de tudo, mas não age. Eu falei com ela que meu
pai era mau comigo e me machucava e ela ficou em silêncio. Nunca
perguntou como eu me sentia. Ela é a mulher mais linda do mundo,
mas naquele momento eu sabia que ela não me protegeria e nunca
me protegeu.
Meus irmãos às vezes sofrem a agressão física do meu pai
bêbado, mas minha querida Amélia não foi tocada por ele. Não deixei,
ensinei a ela que ninguém poderia fazer isso ou aquilo com seu
corpo e quem cuidava dela dando banho, comida e dormindo junto,
era eu. Eu fui mãe da minha Amelinha e agora ela está prestando o
vestibular. Pelo menos algo bom eu fiz nesse mundo de merda.
Guto, me perdoe, você foi muito mais forte do que eu. Você que
tanto fez pela literatura e pelo mundo com sua existência, me
contento em apenas saber disso. Eu não sei mais se eu posso ser
chamada de Agnes. Eu sou apenas essa massa de dor e de desespero.
Não há lugar para mim nesse mundo, se eu pudesse me tornava do
tamanho do papel e viveria para sempre no universo dessas letras
batidas. A joaninha é a única coisa que me restou, já que meu pai me
roubou dinheiro, os brincos que minha vó Cota me deu, meus sapatos
(exceto os chinelos) e minha coleção de mangás para pagar a merda
do vício. Amélia vai cuidar da Joaninha pra mim. Eu não pertenço
a mais nada, mesmo com todos os rostos que eu vi nos três anos de
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faculdade. Tantas vezes eu me sentia nada, diluída na dor e apenas
percebia o relance das mãos ou da boca dos professores. Naquele
momento, eu não conseguia entender o que eles diziam, absorver
aquele conhecimento. Eu achei que haveria tempo para retomar o
que eu perdi.
Agora é tarde.
Eu vou embora. O mundo não precisará mais cuidar de mim. Não
serei mais nada, ad ,
ad
ad
ad a
ad”
Eu não conseguia deixá-la terminar a frase. No momento de
dor extrema, eu travei as teclas e por mais que ela forçasse, não
conseguia bater a última palavra. Eu não poderia deixar a Neena
dizer isso, eu sempre guardei o fio de esperança. Se ela nunca
terminou a frase, eu ainda guardo a esperança que nunca houve
aquela palavra: “adeus”.

Referências
Essa história foi inspirada, antes de tudo, pelo texto “O sonho do
pavilhão vermelho” de Cao Xueqin. Mas, o que teria um texto chinês
antigo a ver com uma máquina de escrever vermelha? Tudo! A história
oriental é descrita como um relato de uma pedra, que presencia
muitos momentos marcantes (e outros nem tanto) de uma família
tradicional chinesa, seus sonhos, tristezas e as universais indagações e
irresoluções humanas. Esse relato só ocorre por conta da pedra, assim
como na fanfic, tudo ocorre por conta de uma máquina de escrever.
Também houve a inspiração de relacionar um cânone literário com a
história da fanfic (que também foi parte da proposta da disciplina da
qual participei). Escolhi Augusto dos Anjos, mas não seus poemas. As
cartas pessoais desse incrível poeta muito me comoveram, percebi
que ele era gente como a gente, um homem muito interessante e
cujas tristezas estão muito próximas de nós. Escolhi, então, trechos
de cartas que ele enviou para familiares. Entretanto, o contexto dos
trechos é diferente para cada uso: Augusto vivia sua jornada de poeta e
a máquina da fanfic, uma jornada inesperada. E, surpreendentemente,
Augusto é muito mais parecido com os estudantes do curso de Letras
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da UFMG do que eu esperava. Por essa razão, a máquina dessa fanfic
passeia por diversos ambientes entre os prédios da Fafich e Fale da
UFMG, bem como referência, em um trecho, o antigo prédio dos cursos
de Filosofia e Ciências Humanas (prédio cuja sede já foi localizada
na Rua Carangola, 288). Tentei cruzar todos esses elementos e
trazer algo interessante, que realmente permitisse um momento de
entretenimento e quem sabe, reflexão.
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Publicações Viva Voz de interesse para a
área de estudos literários
19th Century Revisited: adaptations and
appropriations
Camila Figueiredo (Org.)
Miriam Vieira (Org.)

Criadores e criaturas na literatura
Julio Jeha (Org.)
Lyslei Nascimento (Org.)

A crítica literária e a função da teoria: reflexão em
quatro tempos
Nabil Araújo (Org.)

Mulheres em letras: Memória, trangressão,
linguagem
Aline Alves Arruda (Org.)
Ana Carolina Barreto Neves (Org.)
Constância Lima Duarte (Org.)
Kelen Benfenatti Paiva (Org.)
Os livros e cadernos Viva Voz estão disponíveis em versão
eletrônica no site: <www.letras.ufmg.br/vivavoz>

As publicações Viva Voz acolhem
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Faculdade de Letras, especialmente aqueles produzidos no âmbito
das atividades acadêmicas (disciplinas, estudos e monitorias).
As edições são elaboradas pelo Laboratório de Edição da FALE/
UFMG, constituído por estudantes
de Letras – bolsistas e voluntários
– supervisionados por docentes da
área de edição.

