


Editorial 
 2020 foi um ano surpreendente, não só por todo 
o contexto de saúde pública mundial e todos os desafios 
sociais que a Covid-19 nos trouxe, mas também pelos 
desdobramentos culturais que o isolamento permitiu aos 
“agitadores digitais”. Nós, da Recorte Lírico, por exemplo, 
agarramos a oportunidade de produzir ainda mais conteúdo 
de qualidade, seja na revista ou blog, a nossa missão é con-
tribuir minimamente com dias mais tranquilos e com muita 
arte. Não foi diferente nesta publicação, quando escolhe-
mos Clarice Lispector para destaque da edição. 
 A autora estrangeira mais brasileira de todos os 
tempos, Clarice Lispector completaria 100 anos no último 
dia 10 de dezembro de 2020. A escritora ucraniana nos dei-
xou muito cedo, em 1977, mas sua obra se perpetua no país 
de uma forma absurdamente contagiante, pois a maioria 
dos leitores de Clarice identificam-se com sua simplicidade 
textual e complexidade de suas personagens. Muitas vezes 
a obra de Clarice é até injustamente plagiada ou lhe são 
atribuídos textos que não foram escritos pela autora, sobre-
tudo na internet, local que também consagrou a escritora, 
tendo angariado diversos leitores da nova geração. 
 Falar do centenário de Clarice era mais que neces-
sário: uma honraria. Sua grandeza como escritora é inco-
mensurável, pois, no Brasil, poucos autores conseguiram 
implementar um estilo claramente distinto, marcando épo-
ca na fase moderna da literatura, e isso até gera o ônus de 
sua carreira, pelos plágios citados. 
 Para homenagear Clarice Lispector, convidamos a 
escritora Cláudia Nina, com O direito à efeméride, e a pes-
quisadora Mariana Hoefel, com A linguagem feminina Lis-
pectoriana. É incrível como os dois textos “conversam” e 
se completam, trazendo um panorama muito claro ao leitor 
de quem era Lispector e sua arte. Na coluna Ilustres desco-
nhecidos da poesia, a poetisa Maria Abadia Silva também é 
homenageada. Contamos um pouco de sua trajetória literá-
ria, carreira social e alguns fragmentos literários para você, 
caro leitor, entender que a literatura feminina continua agi-
tadíssima. Ainda bem!
 E para compor essa Edição Clarice Lispector, com 
muito prestígio, figuram os nossos participantes também 
ilustres que foram selecionados através de um concurso 
muito concorrido, como tem sido, e a qualidade só tem 
aumentado, edital pós edital. Destaque para o professor e 
músico R J Dabliu, Marcelo Brum-Lemos, também pro-
fessor e músico, e as escritoras Claudia Manzolillo e Lilian 
Loschiavo, com poesia e conto, respectivamente.  
 Ao leitor, o meu muito obrigado por nos acompa-
nhar durante o desafiador ano de 2020 e pela paciência que 
deposita no trabalho do Recorte Lírico como um todo. Des-
de já desejando um bom fim de ano a todos. Boa leitura! 
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DO CONVIDADO PARA O AUTOR

O direito à efeméride, por Cláudia Nina

  

Ocentenário é de Clarice Lispector, mas efeméride é a palavra de Macabéa, sua última personagem, 
para quem o vocábulo – e toda e qualquer letra - era um mistério e um desafio. Então, para falar 
dos 100 anos de nascimento de Clarice é preciso, antes, passar pela morte trágica de sua heroína do 

asfalto.

           Curioso que, ao se despedir da página, Clarice tenha escolhido uma mulher para quem a palavra era, 
só com muito custo, roubada do silêncio, assim como cada dia é um tempo roubado da morte. Frágil e murcha 
em sua apresentação de mundo, Macabéa é a um soco. Como tantos outros anônimos, que passam a vida em 
branco, e ganham os jornais quando protagonizam uma tragédia. 
 Macabéa incorpora nossa eterna indigência social não simplesmente porque era pobre ou datilógrafa, 
mas pelo fato de que não tem acesso à palavra que signifique. Ela tem a palavra, demorada, errada, torta, suja, 
nos papeis que saem da máquina no escritório, mas é destituída do próprio discurso. Não é dona da própria 
fala. As poucas palavras que ela detém não significam, ela não sabe o que fazer com elas, como se tivesse um 
punhado de pedras não mão: “Havia coisas que não sabia o que significavam. Uma era ‘efeméride’. (...) Acha-
va o termo efemérides absolutamente misterioso. Quando o copiava prestava atenção a cada letra”.
 Ela “copiava”, mas não conseguia juntar uma palavra na outra com um sentido maior, além das esqui-
sitices inesperadas, como as perguntas impossíveis que fazia ao namorado Olímpico – “Você sabe se a gente 
pode comprar um buraco?”
 Alguém já se perguntou por que Macabéa tinha interesse em comprar um buraco? Entre tantas coisas 
que não tinha, em uma vida desprovida de tudo, ela queria saber onde se comprava um buraco... Macabéa é o 
nonsense esvaziado, a lacuna personalizada na forma de uma mulher que representa a incapacidade de gerir 
não só o próprio discurso, mas os próprios passos. O narrador, como um latifundiário da palavra, usurpa-lhe o 
direito ao grito – na terra árida onde ela nasce e vive (Rua do Acre) o solo estéril é incapaz de fazer florescer 
um discurso redentor. Então, ela morre, espatifada, anônima, ignorada, esburacada e sem voz. Macabéa não 
é construída pelo narrador; ela é desconstruída por ele, célula por célula, ponto por ponto, até o desfazimento 
completo.
 Como se sabe, é pela linguagem que o pensamento se faz e, com ele, as possibilidades de inserção no 
mundo real. Macabéa é um vago sentimento de existência, apenas isso. Um dos textos mais fortes de Clarice 
Lispector, A hora da estrela é uma reflexão absolutamente atual. As décadas passam e nada se transforma. Ma-
cabéa é a ignorância estrutural de um país que não avança no sentido social a fim de que a palavra com sentido 
seja, de fato, um direito de todos.
 Se Macabéa tivesse tido a coragem e a capacidade de escrever sua própria história, como seria? Se A 
hora da estrela fosse narrado em primeira pessoa pela própria nordestina, teria tido um destino? Como seria se 
ela tivesse direito ao grito?
 A nordestina foi criada a partir de um “relance”. Assim explica o narrador, também personagem, Rodri-
go SM – Sua Majestade? Os relances são uma forma de captura da realidade bem peculiar à Clarice Lispector. 
“Porque a verdade é um relance”. A frase está em um dos contos referenciais de Clarice Lispector – “Feliz 
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aniversário”, de Laços de família. Quando os parentes se encontram para o aniversário de 89 anos da “mãe de 
todos”, é o narrador quem flagra os relances do jogo de olhares e os pensamentos, quando as palavras dizem 
quase nada.
 Falando nos contos, aliás, estes são talvez a melhor porta de entrada para este mundo necessário de 
Clarice Lispector. Com uma enorme produção no gênero, foi nos contos que Clarice criou um projeto estético 
marcado pela diversidade dos temas abordados e do exercício da linguagem, observação e memória. São mais 
acessíveis por assim dizer do que as obras mais densas, como A paixão segundo GH, A maçã no escuro, O lustre 
ou A cidade sitiada. É bem verdade que no terreno do conto também existem os indecifráveis, como “O ovo e 
a galinha”, por exemplo, complexo e filosófico.
 No entanto, de maneira geral, as narrativas curtas de Clarice Lispector se prestam a uma aproximação 
mais ampla dos leitores e isso é maravilhoso. Um leitor de 11 anos pode perfeitamente ler o belíssimo “Res-
tos de carnaval” em Felicidade clandestina e chorar de emoção. O conto é escrito por um “eu” que remonta à 
infância da própria autora no Recife, entrelaçando ficção e realidade de forma absolutamente impossível de se 
detectar o que é real e o que é invenção. 
 Ela escreve “de coração escuro”, lembrando a mãe doente (referência biográfica), no milagroso carnaval 
que lhe permitiu fantasiar-se com as sobras de papel crepom rosa do figurino da amiga. Qualquer leitor indepen-
dente é capaz de impactar-se com os instantes de alegria roubada do assombro de ter uma mãe doente em casa, 
em um momento que era para ser feliz – só que não. Sensibilidade a partir de relances. A leitura de Clarice é 
mais do que um desafio intelectual, é uma experiência emocional inusitada. Eis um trecho do belíssimo conto, 
repleto de um agridoce que é bem a marca destes textos reunidos em Felicidade clandestina, publicado pela 
primeira vez em 1971.

 “Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda 
sem batom e ruge – minha mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou 
em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmárcia. (...) fui, correndo, perplexa, 
atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando 
horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-se. Mas alguma 
coisa tinha morrido em mim. É, como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam 
e desencantavam pessoas, eu fora desencantada; não era mais uma rosa, era de novo uma simples 
menina.”

 Nos contos mais tardios, Clarice Lispector se aproximou da primeira pessoa de forma diferente; não 
é mais o “eu” da infância, como nas histórias reunidas em Felicidade clandestina, mas o “eu” fragmentado, 
movediço, dos escritos não coesos que rumam sem desfecho, como no texto “É para lá que eu vou”, no qual a 
própria definição de gênero entra em pânico. Mais perto da última década de vida/criação, Clarice faz ruir as 
estruturas – “Gêneros não me interessam mais”, escreve.
 São estes apenas alguns exemplos de textos que servem como um convite para quem ainda não entrou 
no mundo de Clarice – ou por falta de tempo, medo ou reticências. 
 O culto às frases também faz parte do jogo de leitura com Clarice. As frases que ela realmente escreveu, 
diga-se de passagem. São lampejos filosóficos que podem ser incandescentes mesmo fora de um contexto, mas 
é preciso que se busque a fonte para melhor aproveitá-los. Estou de volta ao estrelato de Macabéa e de lá pinço 
uma das mais belas frases da autora: “Eu vou ter tanta saudade de mim quando morrer”.
 O pensamento soa estranho, quase inadequado à personagem, vindo de alguém que mal consegue es-
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Acordo às oito aos sábados e saco sonolenta de minha prateleira bagunçada o livro mágico de contos 
de Clarice Lispector. Busco dar objetivo concreto ao meu vago olhar matinal, que desdenha do que 
vê na concretude e, assim, solicita com ares de disparate as linhas tortas da gigante autora brasileira. 

Sentamo-nos então, eu e ela, solenemente, entre goles de café e questionamentos bárbaros sobre o ser-se. Mas 
num outro dia qualquer, para minha surpresa, encontrei-me com Clarice Lispector meio de supetão, na página 
noventa e seis da leitura base da minha aula de crítica literária em solos escandinavos. Mal sabia eu que seria 
presenteada com o cheirinho de meu país na obra Critical Theory Today, de Lois Tyson. Pois é, leitor, e não é 
que Clarice está lá, listada como exemplar de écriture féminine, conceito da teórica feminista francesa Hélène 
Cixous? Meu peito estufou-se de energia contagiante, feito quando o necessário “você está certa” chega aos 
ouvidos depois de horas articulando argumentos em uma discussão. E eu estava certa: Clarice Lispector é mes-
mo tudo aquilo que minha intuição de leitora assídua gritava durante o virar de páginas nos cafés da manhã de 
sábado. O mundo concorda com o tamanho de Clarice.
 Deixe-me contar um pouco sobre Cixous, a teórica francesa comovidamente apaixonada por nossa 
Clarice. Militante importante da teoria crítica feminista, Cixous engordou o coro das pensadoras da década de 

tabelecer um diálogo que faça sentido. Tem-se a impressão de que, em vários momentos, Clarice empresta a 
Macabéa o que Rodrigo lhe toma. 
 Se não tiver coragem que não se entre – escreveu Clarice. De fato, os textos da autora talvez exijam o 
esforço do mergulho, mesmo os mais leves, pois despertam no leitor o mergulho em si mesmos ao mesmo tem-
po em que acendem sentimentos e reflexões imprevistos. Para quem ainda não se aventurou, deixo uma dica: 
comece pelo fim, entrando nas páginas onde Clarice deu seu último grito-respiração: Macabéa, em A hora da 
estrela. Boa efeméride.

Claudia Nina é jornalista e escritora, doutora em Letras pela Universidade de Utrecht com a tese “A 
palavra usurpada”, sobre a obra de Clarice Lispector, publicada pela Editora da PUC-RS em 2004. É 
autora dos infantis A barca dos feiosos, Nina e a Lamparina, A misteriosa mansão do misterioso Senhor 
Lam, A Repolheira, ilustrado pela espanhola Raquel Diaz Reguera, e Ana-Centopeia (RHJ), de 2020. 
Publicou os romances Esquecer-te de mim (Babel) e Paisagem de porcelana(Rocco), finalista do Prêmio 
Rio. Assina uma coluna semanal no site da revista Seleções, na seção “Histórias que a vida conta” e 
também uma coluna mensal de crônicas no jornal Rascunho. Seu primeiro livro juvenil, Amor de longe, 
foi publicado em 2017 pela Ficções. O trabalho mais recente é a participação na antologia Fake Fiction, 
da editora Dublinense. Alguns textos da coluna da Seleções estão no seu podcast, disponível no Spotfy, 
lidos pela própria Claudia.

Instagram: @claudianina_writer
E-mail: claudianina31@gmail.com
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A Linguagem Feminina Lispectoriana

Mariana Hoefel
1

Mestranda em literatura na Universitetet i Agder, em Kristiansand, na Noruega.1
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1960, quando a exclusão de mulheres da política tornou-se aparente. As feministas dessa leva do olhar psi-
canalítico dos estudos feministas compreenderam que a língua refletia a exclusão feminina e que a presença 
da mulher na literatura mudaria as relações de poder. Pois bem, mas aí é que está: para Cixous, a mulher não 
conseguiria resistir ao patriarcado meramente se tornando parte dele. Não, para ela, a busca por igualdade não 
bastava. Afinal de contas, masculinizar o feminino não seria exatamente dar ao rígido patriarcado exatamente 
o que ele quer? Sim, eu também concordo. A inveja do pênis e o pejorativo conceito de ‘histeria’ freudianos 
seriam glorificados após o assassinato lento daquilo que torna o feminino exatamente o que é.
 Dessa forma, para as teóricas dessa corrente de pensamento, a mulher por si só deveria focar em sua 
própria forma de ser, sua fonte de vida, de energia, e, como consequência, expandir seu dizer no mundo, seu 
modo de operar, a sua linguagem feminina. Nascia, então, o belo conceito de écriture féminine: prosa que 
elimina o pensamento binário patriarcal que oprime e silencia a mulher. Organizada de forma fluída, o dizer 
feminino brinca divertidamente com a associação livre, desafiando sorridente as regras lógicas da razão linear 
do masculino. Sim, surpreso leitor, a ideia era mesmo ser mais mulher. Ser mais ‘Clarice’!
 Cixous encontrou na prosa de Clarice exemplar perfeito de sua teoria feminista. Nas linhas melódicas 
e sedutoras de nossa canônica autora, Cixous achou “a voz de uma mulher [que] veio de longe, como uma voz 
de uma cidade natal, trouxe-me percepções que uma vez tive, percepções íntimas, ingênuas e sábias, antigas e 
fresca como amarela e violeta das frésias redescobertas, esta voz era desconhecida para mim” (Cixous, 19792). 
Também pudera: Clarice não deixa por menos ao incluir em sua obra fragmentos perfeitos que definem sutil-
mente a complexidade fluída e assustadora da linguagem feminina:

 Hoje acabei a tela que te falei: linhas redondas que se interpenetram em traços finos e negros, 
e tu, que tens o hábito de querer saber por que - e porque não me interessa, a causa é matéria do 
passado - perguntarás por que os traços negros e finos? é por causa do mesmo segredo que me faz 
escrever agora como se fosse a ti, escrevo redondo, enovelado e tépido, mas às vezes frígido como 
os instantes frescos, água do riacho que treme sempre por si mesma. (Lispector, 19733)

 As linhas lispectorianas proporcionam — meio que sem querer, me parece — aquele encontro com o 
outro que leva ao desmoronamento das hierarquias e oposições, a quebra dos limites da vida consciente. Na-
morando o mundo social de dentro para fora, a prosa de Lispector demonstra como a escrita feminina pode 
perturbar as práticas do patriarcado, discernindo e reescrevendo o modus operandi: aquele dizer acadêmico 
duro, reto, metódico e solene.
 Ao definir sua escrita redonda, enovelada e tépida, Clarice consolida a percepção não só de Cixous, fun-
dadora da ideia da prosa feminina, como também de outras pensadoras feministas, como Luce Irigaray. Assim 
como Cixous, Luce compreende o papel da linguagem, masculina, dura e controlada, como veículo propagador 
do patriarcado programador. Ao comparar fala da mulher — seu conceito de linguagem feminina — ao prazer 
sexual feminino, Irigaray descreve a prosa Lispectoriana: diversificada, múltipla em sentidos, complexa e sutil. 
Quando, assim como Clarice, a mulher arrisca a falar à sua maneira, ela se joga em várias direções, deixando 
o masculino, o pensamento patriarcal, incapaz de discernir sentidos. Clarice encharca o leitor com seu dizer 
contraditório; um pouco louco se comparado à razão. Inaudível para aqueles que a ouvem por meio de precon-
ceitos.  Clarice imprime com maestria em sua prosa a força peculiar do feminino, ainda tão místico e desorga-
nizado em um mundo articulado inteiramente pelo masculino.

Em sua obra Vivre l’Orange, to Live the Orange. Paris: Des Femmes, 1979.2

Trecho do livro Água viva, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1979 (1973), página 3.3



8

 Não sei sobre o que estou escrevendo: sou obscura para mim mesma. Só tive inicialmente uma 
visão lunar e lúcida, e então prendi para mim o instante antes que ele morresse e que perpetuamente 
morre. Não é um recado de ideias que te transmito e sim uma instintiva volúpia daquilo que está 
escondido na natureza e que adivinho. E esta é a uma festa de palavras. Escrevo em signos que são 
mais um gesto que voz. Tudo isso é o que me habituei a pintar mexendo na natureza íntima das coi-
sas. Mas agora chegou a hora de parar a pintura para me refazer, refaço-me nestas linhas. Tenho uma 
voz. Assim como me lanço no traço de meu desenho, este é um exercício de vida sem planejamento. 
O mundo não tem ordem visível e eu só tenho a ordem da respiração. Deixo-me acontecer. (Clarice, 
19734)

 Então fica o questionamento desconcertante de Lois Tyson5: “como podemos compreender o que a ‘mu-
lher’ é ‘por natureza’, dado que nunca a vemos fora do condicionamento social do patriarcado?”. Talvez esta 
autora também precise conhecer Clarice e sua extensa obra que não se atém a propagar diretamente o discurso 
feminista aos moldes de Beauvoir e o materialismo feminista francês. Nossa gigante Lispector mostra como é 
e só. Ela narra o mundo interno feminino e dá vazão ao fluxo contínuo e abstrato, tão subjugado e maltratado 
pela narrativa patriarcal.
 Ufa! Respiro aliviada. Termino esse meu debruçado olhar sobre o feminino lispectoriano bem como sua 
prosa: viva, infinita e ilimitada. Clarice rima com felicidade e medo. O medo da felicidade de ser-se feminina.

Mais um trecho do livro Água Vida, Água viva, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1979 (1973), página 7.4

Em seu livro ‘Critical Theory Today’, página 92.5

Mariana Hoefel é Mestranda em Literatura Inglesa na Uni-
versidade de Agder, na Noruega. Autora do blog Reflexões de 
uma Borboleta. 

E-mail.: marianabucaneve@gmail.com



 “- Clarice, morrer dói tanto quanto viver?”
 Eu comecei nossa conversa assim. Ela em 
silêncio, ainda me surpreendia, como se não esti-
vesse ali por todos aqueles anos me fazendo com-
panhia. Então Clarice levantou e foi até a cozinha. 
Voltou com dois chás de jasmim sem açúcar, um 
para mim e outro para ela. Sentou-se novamente 
na poltrona e me atingiu com aquele olhar eterno, 
duro e ao mesmo tempo leve e reconfortante. Nem 
sei quanto tempo ficamos daquele jeito, apenas 
olhando um para o outro.
 Ela também sentira que fosse morrer jovem de-
mais, e cá estávamos nós. Vivos e para sempre jovens, 
apesar das rugas que cada dia mais se afirmavam no 
espelho, ou os cabelos brancos que induziam o outro a 
nos encontrar envelhecendo. Nossa alma seguia infante 
e precisando escrever para se fazer comunicar, porque 
nossos sonhos nasciam sempre embrionários, para que 
pudéssemos fazê-los crescer na medida em que a nossa 
dual realidade permitia.
 “- Clarice, qual a função dessa angústia que a 
gente sente e não sabe de onde vem?”
 Mas que necessidade era essa que tínhamos de 
sempre querer achar nomes e personalidades para os 
capítulos da nossa vida? Escrevíamos essas linhas sem 
saber se teríamos tempo de relê-las. E isso não era um 
pensamento suicida. Era só um jeito de admitir a nós 
mesmos que mesmo jovens, não ignorávamos a for-
ça da impermanência das coisas. Eu e ela, que a meu 
exemplo, também sonhava em um dia se tornar escrito-
ra. Nunca nos tornaríamos.
 “Clarice, escrever é o lugar onde me encontro 
com todas as minhas fraquezas abraçadas calorosamen-
te pela minha força. É a voz que fala de mim e comigo, 
mas não sou eu. O exercício da pena em cumprimento. 
Minha autocondenação para me perdoar de tudo que as 
palavras faladas não podem alcançar. Meu portal de en-
trada para o meu passado e minha saída para o meu fu-
turo. Meu único e universal jeito de acreditar em Deus 
sem precisar acreditar que Ele realmente exista.”

 Clarice me pegou no colo, passou a mão nos 
meus cabelos e me passou o bastão dizendo:
 “Está com você meu menino querido. Doer é 
só um jeito de viver que é bem melhor do que passar 
a vida anestesiado pela ignorância e sorrisos falsos.”
 E então, eu acordei para o sonho.

 

Clarice e eu

9

R. J. Dabliu é compositor, escritor, professor universitário e 
inventor de sonhos. Dabliu lançou três álbuns musicais entre 
2012 e 2020 (Sobre os Ombros de Gigantes, Ilha Desconhecida 
e Ares). Como professor universitário é autor de artigos cientí-
ficos na área de economia da educação.

E-mail: contatodabliu@gmail.com

Instagram: @oficialdabliu



10

A poesia é inútil

A poesia é inútil.
Não aplacou a saudade,
Não trouxe a mãe de volta.
Não fez nenhuma mágica,
Nem operou o milagre.
Só espalhou pelo ar da casa 
Inenarráveis restos de beleza.
Como o pó, que sobre os móveis,
Depõe que o invisível está presente.
E assim fizemos nossa cama.

Sergio de Souza nasceu em 1975, em Cantagalo-RJ, de onde 
jamais saiu. Desde cedo interessou-se por arte e cultura. Estu-
dou direito e história. Atualmente prepara-se para estudar pe-
dagogia. É auxiliar de escritório e publica textos esparsos na 
internet desde 2005.

https://www.instagram.com/sergiolouissouza/

Email: 1sergioqualquer@gmail.com
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Era esse o tempo

Eram cinzas o que plantaram
trapos cobrindo carnes rotas
tropas clamando gritos moucos
restos de aurora
enterrados no solo árido.
Eram dias inclementes
bocas murchas mentindo
pernas trôpegas falseando
olhares fugidios tramando.
Eram esses dias 
de chaves quebradas:
havia portas e dentes 
rangendo
havia cadeados 
enferrujados.
Eram esses dias atônitos
e viria a noite, mais uma
trazendo o cru, o breu
espaços de angústia:
eram essas as noites.
Eram essas as manhãs
prenúncio de um tempo
havia um pássaro
uma borboleta

Claudia Manzolillo é Mestra em Literatura Brasileira pela 
UFRJ, publicou A dona das palavras (Penalux, 2015), livro de 
contos premiado pela UBE-RJ, e Perfis femininos na ficção de 
Lygia Fagundes Telles (Penalux, 2019). Premiada no Concurso 
Lila Ripoll de Poesia e no Selo Off Flip Paraty 2020. Partici-
pa de várias antologias. Posta seus textos (prosa e poesia) no 
Facebook.

E-mail: cmanz@globo.com

Facebook.com/claudia.manzolillo

ainda havia vida:
restava ao homem 
inverter a ordem 
do caos.
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Compassionis

O poeta tinha ideias. Um poema social. No metrô, indo para a Praça da República, em busca de reconhecimen-
to, esperava que passasse um daqueles meninos (geralmente surdos) ou senhoras (com uma criança no colo e 
outra segurando na saia). Eles não apareceram.

Na volta, chegando na estação Santa Cecília, entrou a criança. Menos maltrapilha do que o esperado, mas 
tudo bem. Enquanto a criança distribuía os bilhetes, o poeta esperava ansiosamente. Pegou o bilhete. Certa 
decepção. Esperava que o bilhete estivesse escrito à mão, ou, pelo menos, fosse mal “xerocado”. Estava bem 
escrito demais. Com excesso de detalhes. Mas, tudo bem, a ideia era ainda mais importante. Já antevia o poe-
ma: fundo preto, a foto do bilhete, o nome, impactante e atual (com a fonte da Uber, para marcar a questão da 
precariedade e do trabalho). Uma crítica!

Quando o menino retornou para pegar o dinheiro e o bilhete de volta, o poeta lhe deu cinco reais, e disse, com 
certa emoção na voz: “Toma! Me dá o bilhete pra eu fazer arte com ele!”. O menino não soube o que dizer. 
Pela expressão, ficou feliz com o dinheiro a mais (não muito). Jovens em volta ficaram olhando a situação, 
também estranhados. O poeta esperava mais olhares de admiração e compaixão. 

Viriam com o poema, com certeza.

Patrício Alves do Nascimento é pai da Manuela, professor da rede pública estadual na querida E.E. Eliza de 
Oliveira Ribeiro, mestre em literatura (PUC/SP) e poeta (autor dos livros Possessão, Chiado Editora, 2017, e 
Lobo - Do desejo, das coisas, Metanoia Editora, no prelo).

Instagram: @patricioalvesdonascimento
E-mail: patricio.alves@yahoo.com.br
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 Maria Joana e Sousa Nazaré, solteira, 28, 
moça de voz rouca, porém dócil e meiga, enfrentou 
singular experiência no ano que passou. Num do-
mingo à tarde um intenso mal-estar lhe percorreu 
o corpo. Como não houvesse motivos, veio com a 
mãe à clínica, ciente do profissional competente e 
renomado que sou, além de muito amigo da famí-
lia.
 O caso não intrigava, em princípio. Uma 
indisposição gastrointestinal para a qual ministrei 
antiácidos e hidratação. Mas quando Maria Joana 
retornou ao consultório, na semana seguinte, in-
vadiu-me logo uma suspeita e recomendei exames 
mais precisos. É fato que a paciente apresentava 
ótimos antecedentes genéticos e, além disso, sem-
pre conduzira uma vida discreta, distante dos vícios 
e bem instalada no seio familiar. Era boa irmã e 
filha, pessoa íntegra, física e espiritualmente.
 Os resultados dos exames nos forçavam 
diagnosticar um organismo saudável e muito bem 
equilibrado, ainda que as crises seguissem assolan-
do a pobre moça. Passou a relatar incômodos na 
região pélvica, dores no hipogástrio e nas fossas ilí-
acas. Além disso, constatamos distúrbio alimentar e 
glandular.
 O que decididamente nos intrigou, porém, a 
mim e à equipe médica, foi o surgimento de certas 
anomalias emocionais na pobre criatura: deixava-
-se enervar por assuntos irrisórios e pequenas con-
trariedades; chorava por horas sem que houvesse 
qualquer razão. À tal instabilidade somou-se ainda 
o tormento psicológico que só tendia a crescer com 
a notícia possível de uma enfermidade desconheci-
da. Realmente, o quadro se agravava. Certa madru-
gada, relatou sua mãe, Joana despertou imersa em 
irresistível desejo de saborear qualquer coisa “feita 
de borracha” – conforme suas próprias palavras. 
Chegando lá, tentamos dissuadi-la do absurdo, mas 
o resultado foi infrutífero; afinal aplicamos um se-
dativo leve; às vezes são necessários paliativos.
 Ora, sou clínico experimentado na área 

Conto de natal ginecológica, tenho um currículo respeitável, e ante 
os fatos precisei aconselhar à família que me permi-
tisse remover Joana ao nosso centro hospitalar Vir-
gem Imaculada. Todos os confortos foram disponi-
bilizados, está claro. Por ser a paciente pessoa muito 
estimada, dediquei-lhe atenção quase exclusiva du-
rante meses, reforçando a equipe com um profissio-
nal da área psiquiátrica. Também ele, infelizmente, 
não nos pôde dar resposta ao caso.
 Absorvidos por tão espúria ignorância, nos 
tornamos pouco mais que observadores daquela bi-
zarra anomalia em franco desenvolvimento. Em pou-
cas semanas, Maria Joana pesava oito quilos além do 
habitual e suas mamas passavam a expelir secreções 
aparentemente inofensivas, não purulentas, mas que 
tampouco alentavam nossas tristes suspeitas. À parte 
tudo isso, o corpo antes puro e fresco da jovem ia 
sendo tomado (aos poucos, porém visivelmente) por 
inexplicáveis intumescências, principalmente nos 
membros inferiores e no ventre. 
 A situação exasperava a família. A paciente 
se sentia velha e feia, começava a apresentar traços 
de transtorno depressivo. Falava com frequência em 
“fazer logo a grande passagem” pois lhe eram insu-
portáveis os fortes golpes no abdômen. Aumentamos 
a dosagem de analgesia, mas com tantos sintomas 
ilógicos, não conseguíamos alcançar o entendimento 
de tão obscura enfermidade. Notórios especialistas 
foram consultados, as mais vastas pesquisas na lite-
ratura médica de todo o planeta: nenhum fenômeno 
relatado assemelhava-se àquilo que vínhamos pre-
senciando. A única conclusão, ainda que algo recon-
fortante, foi pouco animadora: algum corpo estranho 
crescia em seu ventre (provavelmente se instalara no 
intestino delgado) mas, ao menos, não aparentava ser 
infectocontagioso. 
 Familiares e parentes confortavam-na, pas-
sando dias e noites na suíte nove nove nove em que a 
tínhamos alojado. O pai fez apelos públicos e anga-
riou orações e socorro espiritual; para nós, profissio-
nais da ciência, parecia não haver muito mais o que 
fazer.
 Temendo o pior, cogitamos intervir cirurgi-
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o que quer que tenha sido expelido naquela madru-
gada estava (e está, ainda!) realmente vivo! Afirmo-
-o tão categoricamente porque fui eu quem primeiro 
amparou aquilo, enquanto os cinco demais membros 
da equipe me observavam atonitamente. E que ater-
radora sensação precisei conter para não me distrair 
da importância científica daquele incidente! Tive de 
reunir em mim toda a calma que os trinta anos de ex-
periência clínica me nutriram na alma. Depois de um 
átimo imóvel e arroxeada, a coisa logo adquiriu pul-
sação e passou a movimentar-se freneticamente e a 
emitir estranhos grunhidos.
 Quanto à Maria Joana, parecia aos poucos vol-
tar a si. Ofegava, exausta, mas quase um milagre, logo 
teve controlado o ritmo cardiorrespiratório; os sinais 
retornavam a níveis estáveis, o que nos aliviou. 
O exercício desta noite foi suficientemente perturba-
dor para todos, sobretudo para Maria Joana, a moça 
de voz grossa e meiga. Felizmente, como por acorde 
divino, ela já recobrou boa parte da naturalidade física 
e mental; passa bem agora, considerando a gravidade 
dos acontecimentos e o trauma emocional. Ainda não 
contamos a ela o que de fato ocorreu no centro cirúr-
gico - creio que jamais o faremos. 
E assim, uma vez que se salvou a vida da jovem, so-
beja considerar a importância médica do episódio. De 
minha parte, dou imediato início à criteriosa pesquisa 

camente enquanto ainda podíamos: a pressão arterial 
e a taxa glicêmica, por exemplo, subiam dia a dia. 
Maria Joana evitava caminhar, apontando exaustão 
física e dores nas articulações. Estava óbvio também 
que a tensão abdominal inevitavelmente a faria es-
tourar nas próximas horas. 
 Ora, tanto nós do hospital quanto a família 
da moça sempre preferimos atuar dentro de rigores 
da prudência do homem e de Deus, mas a situação já 
limítrofe exigia uma decisão prática. 
 Na noite do último dia vinte e quatro a pacien-
te queixou-se de horríveis pontadas de dor. Transpi-
rava em demasia, inspirava com dificuldade até; algo 
nela se havia rompido, os membros inferiores foram 
banhados por estranho líquido aquoso, fruto talvez 
de intensa e repentina sudorese, impossível saber na-
quele momento. Chegávamos à derradeira alternati-
va: se fosse um tumor, nossa triste suspeita, haveria 
alguma chance de salvá-la.
 Já no centro cirúrgico e prontos para a incisão, 
vimos, estupefatos, toda a camada de pele abaixo do 
cóccix rasgar-se de súbito; uma fenda se abriu de tal 
forma que já sabíamos ser impossível a regeneração 
dos tecidos. Do interior da paciente ofegante veio 
surgindo algo, úmido e firme, semovente: Vivo! Sim, 
senhores! Quem não presenciou poderá não crer, po-
rém atesto, com toda a objetividade profissional, que 
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sobre a coisa que temos aqui. Assemelha-se a uma es-
pécie de organismo, aparentemente frágil, mas talvez, 
suspeitamos, também poderoso. O que vamos investi-
gar é, sobretudo, qual o caráter deste tumor vivo que 
extraímos de órgãos tão inocentes. Essa deve ser a 
chave do problema. Porém, mal iniciamos a empresa 
e sua fragilidade poderosa (poder frágil?) por vezes 
nos provoca e engana, desviando a objetividade das 
pesquisas. É um campo inexplorado que exigirá imen-
sa dedicação, e isso me anima. Na ciência há sempre 
que se abraçar as raras oportunidades de trazer luz ao 
inusitado e, como sabemos, o real exercício da Me-
dicina pede atitude pioneira, desbravadora e ousada.
 Passadas doze horas do evento, e sem dormir 
há tantas outras, me recolho ao laboratório para me-
lhor observar a descoberta. É pouco maior que uma 
abóbora e pesa como tal; sua compleição animalesca, 
com membros dinâmicos e desarticulados, poderia 
muito de longe remeter a nossa divina forma humana. 
Isso porque o tumor de Maria Joana parece ter um 
rosto – isso mesmo: um rosto! E do pequeno rasgo 
desse rosto emana sons indiscerníveis e selvagens, 
em frequências e timbres sem dúvida impossíveis em 
nossa natureza; um som que parece vir de labirintos 
infindáveis, que não sabemos dizer se do Bem ou do 
Mal. 
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Curral nas nuvens

“O desconhecido vicia”.
Fauzi Arap

 Amanhã cedo vou querer traçar rabiscos e linhas de como será a minha caminhada nas nuvens. Vou 
lustrar as sapatilhas de vidro e gravar minhas iniciais. Porei curativo no mindinho torto e lixarei unhas. Nem 
todas!
 Resgatarei no fundo do bolso meu lenço com um símbolo bordado. Como cartógrafo medieval com 
dotes de pintor, tomarei o avesso do lenço para definir previamente o tipo de mudança que farei na paisagem 
ao chegar de surpresa num lugar sem nome. Definir, como recurso contra a evasão de imagens e antes de to-
mar destino, se ainda irei arrebanhar camelos, tigres ou dromedários. Dromedários, tigres e camelos, búfalos 
às vezes, sonham com claustros imaginários. Infinitos cercados de nuvens vazando animais e os insetos que 
rodeiam suas fezes. Quanto aos primeiros animais, ainda não sei se os levarei. Destinos; também não tenho. 
Como levaria em segurança animais que desconheço se jamais guardei rebanhos ou li poetas portugueses. Sei 
que perco animais no lusco-fusco dos dias, quase sempre na hora em que os animais são apenas silhuetas e 
mugem com o desaparecimento do astro. Para mim, definir agora, sobre as possíveis companhias nessa viagem 
— se camelos, se tigres, se dromedários — não é apenas importante porque descobri ontem que nada constava 
nas primeiras anotações, mas porque no mundo nem tudo é tangível e verossímil.
 Aos cálculos, embora possam ser necessários, uma vez que é certo encontrar Calvino com infindáveis 
projetos de cidade, não destinarei nenhum cálculo. Darei a ele duas plantas baixas de cidades unicelulares sem 
adereços, sem teias ou pernas, sem pássaros no pentagrama da memória, sem edificações de qualquer peso, 
sem habitantes com cabelo, língua ou voz, sem taxas ou emolumentos, e, a essas supostas cidades não darei 
nomes de mulheres. Mas, ainda assim serão cidades! Não com nomes como os de Amélia ou Amália, mas o 
de ameba. Continuo a fazer apostas assim porque, cá como os meus labirintos, penso que talvez seja suficiente 
aprofundar imaginações que já nascem nas nuvens, afastando os pensamentos e o pensador, de pedras, de ali-
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cerces, colunas ou fundações. Tudo terá forte impulso de improviso. Deixarei entrar pelos poros e tomar conta 
do corpo a sorte do olho estrábico que fisga a letra amorfa antes da palavra e deixa a porta aberta. Se tiver lido 
Borges na noite anterior e na ilha imaginária, onde tudo é água, saberei que livros, bibliotecas caóticas e em 
círculo também se sonham labirintos abundantes.
Não sei por que preciso tanto das coisas inverossímeis e impalpáveis, mas, com Sócrates, não sei pensar sobre 
a morte.

Josafá de Orós é poeta, sociólogo, artista plástico. Tem publicado contos e poesias em todo Brasil. Tem sido se-
lecionado e premiado em certames nacionais e fora do Brasil. Exemplos relevantes são o troféu Barriguda obtido 
no FEMUP de Paranavaí-PR; 2º lugar no Concurso Roberto Tonellotti/2016; 1º lugar no Concurso Nacional de 
Poesia do SESC/Piedade-PE e tantos outros. Recebeu o título de Embaixador da Palavra, conferida pelo Museo 
de La Palabra e pela Fundación Cesar Egido Serrano de Madrid – Espanha/2017.
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Na maioria dos dias

 COSTUMAVA PENSAR QUE QUANDO MORRESSE SERIA SÓ, dentro de sua casa. Os vizinhos 
teriam trabalho pra entrar. Não sentiriam sua falta nos primeiros dias, mas estranhariam o sumiço repentino. 
Eles entrariam na casa e imagina se ela estivesse bagunçada! Que absurdo, não, de jeito nenhum, não podia 
acontecer assim. Porque, veja, nunca vivera num chiqueiro, num lugar abandonado, sujo e bagunçado. Vivera 
sim, muito bem, uma vida de agradável ordem e estética minimamente planejada. Mais ou menos como em 
todos os outros aspectos de sua vida – amor, saúde, autoestima, trabalho, estudos, tudo tudo bem harmônico, 
ponderado. Cometera seus excessos, sim, mas essa era a tal da vida pregressa, imperfeita, fora de seu próprio 
controle - afetada pelos outros. Os outros. Aqueles, que vivem na desordem até hoje. Imagina se eles morrem 
e entramos em suas casas pra ver o que aconteceu, pra descobrir como morreram. Apostava que seriam mortes 
muito mais levianas ou muito mais traumáticas que a sua. Não, não. A sua morte seria ordeira. Sem bagunça, 
sem fuzuê. Estaria em sua melhor aparência. Roupas combinando entre si e com o humor do dia. Talvez sem 
sapatos, pois nada combina mais com uma morte bela e ordeira do que pés descalços, unhas curtas, limpas, 
bem cuidadas. Como o resto do seu corpo, que é todo bonito e está em ótimas condições. Os cabelos impeca-
velmente curtos, alinhados. Nada de bagunça, nada de sujeira. Não era sempre assim um modelo de asseio, 
admitia. Tinha seus períodos de passar um ou dois dias sem tomar banho. Ou três, ou quatro. Uma vez chegara 
à impressionante marca de uma semana inteira sem se lavar, pois, pasmem, gostava muto do próprio cheiro, 
do próprio suor, das partes, de todas as partes de seu corpo. Isso ficou no passado, naquele tempo em que não 
ligava se a casa estava uma zona, se bebia cerveja todos os dias da semana, se ia pra cama altas horas da ma-
drugada e acordava ao meio-dia com as mãos tremendo. Agora não é mais assim, é mais assado. Por isso fez 
uma mudança drástica no seu estilo de vida, radical, ainda que gradual. “A morte que vier agora”, pensava, “há 
de ser menos feia, não há de chocar quando encontrarem o corpo, em uma casa muito bem arrumada”. Quem 
vê pensa que estava em depressão de tanto que pensava na morte, mas não era sempre assim. Na maioria dos 
dias se sentia com disposição para fazer tudo o que tinha que fazer. Bebia água regularmente em pequenos go-
les, para o corpo absorver melhor e hidratar. Comia a cada três horas, em porções pequenas e bem mastigadas, 
pro corpo não sofrer nem com a fome, nem com a digestão. Trabalhava com dedicação, para nunca se sentir 
incompetente, porque nada é pior do que a incompetência. Pagava as contas, porque ficar devendo é ruim e 
ponto. E se ajeitava,  e tinha beleza e juventude, e tinha tempo pra rir, porque rir desencadeia emoções boas e 
hormônios da felicidade, e eles permitem toda essa função. Isso na maioria dos dias.
 MAS NÃO ERA SEMPRE ASSIM. Admitia que, apesar de gostar do aroma de sua pele oleosa, os 
períodos em que não se banhava eram exaustivos. Um cansaço de existir, mesmo. Não como quando se chega 
de uma jornada de trabalho e só se quer comer, banhar e relaxar. Esses períodos poderiam durar dois dias ou 
seis meses, impossível prever, quase uma roleta russa emocional. Curiosamente, mesmo nesses momentos sem 
vontade a casa permanecia limpa e ordenada. Pudera, não fazia absolutamente nada que a sujasse. Ficava na 
cama navegando na única coisa cuja bagunça suportava. A internet. Horas a fio, levantando somente para usar 
a privada ou pegar o carregador do aparelho. Dizia que o celular lhe roubava os sonhos. Porque sonhava, tinha 
uma atividade cerebral e uma criatividade fora de série e os sonhos eram corriqueiros. Mas só na maioria dos 
dias. Quando não estava assim radiante, usava o celular compulsivamente. E ele lhe roubava os sonhos. Era 
sempre assim, tanto naquelas épocas lá em que madrugava bebendo só, como também nestas, em que preco-
nizava o controle e a ordem. O dia começou”, pensou. “Devo sair da cama”. E assim, levantou. Mas sentiu 
tontura. As mãos suavam frio, pegajosas. Formigamento. Tremia, mas não bebera nem madrugara, nem havia 
abusado do café. Comeu e se hidratou ontem? Sim, não era fraqueza física. O coração parecia querer sair pela 
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boca, de tanto que batia. Algo vai acontecer. Algo está acontecendo. Algo errado. A respiração lhe falta, difícil 
puxar o ar durante uns bons minutos. Esqueceu como se respira fundo? Prostrou-se, voltou para a cama, desa-
bou no colchão como se desmaiasse. Era hora. Estaria finalmente morrendo? Como está a casa? Uma olhada 
rápida ao redor e ufa, tudo bem. Podem entrar pra levar meu corpo. A qualquer momento. Tudo está bonito. 
Não para de palpitar, o peito dói muito, a adrenalina, a sensação de calor e frio ao mesmo tempo correndo todo 
o corpo, pescoço repentimanente rijo. A garganta fechou, a saliva não passa. “Me leva logo cacete. Vamos, eu 
posso morrer agora, não tem problema!”. E com isso, tudo passou. A respiração e o coração normalizaram, as 
mãos estão estáveis. Restaram as salvas da enxaqueca que se anunciava. Esse seria um dia de dor de cabeça e 
cansaço. Não quis tomar banho. Não tinha apetite e por isso não comeu. Esqueceu de beber água, porque não 
tinha sede. Só queria ficar ali, inerte, até a dor de cabeça passar. Já não era como na maioria dos dias. Ficou 
semanas sem se mexer, só indo ao banheiro e vendo o celular roubar seus sonhos. De novo. Diariamente fazia 
menção de levantar. Em vão. Era como uma eterna ressaca sem a diversão das substâncias. Mas sabia do que 
precisava. Rir, estimular a química cerebral da alegria! Filosofar não. Já fizera isso em todos esses últimos dias. 
“O mundo não presta”. Sentiu-se vítima da traição e incomodação de todos. Precisava rir pra ter energia. Espe-
rou alguém bater à sua porta, pois não tinha energia pra buscar ninguém. Talvez estivesse mesmo morrendo. A 
casa não estava lá essas coisas, parecia um tanto suja, mas não muito bagunçada. Sentiu o coração na garganta 
de novo. Tudo de novo, a inquietude, angústia. “Eu fiz da minha vida uma merda”. Ninguém bateu na porta. 
Uma dor no peito ofegante e um zunido. Era hora. Estava morrendo. Eles que entrem, a casa não está num nível 
vexatório de bagunça e defuntos fedem, mesmo. “Será que eu tranquei a porta?”

Lilian Loschiavo é escritora, tradutora, revisora e professora de inglês e português. Estudou Letras na institui-
ção Faculdades Oswaldo Cruz e atualmente reside em Florianópolis.
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Senhores Passageiros

Em pé, Robson.
 — Bom dia, senhores passageiros.
 — Bom dia. — uma ou duas vozes responderam.
 O sol não pediu licença, adentrou pelas janelas do lado esquerdo do ônibus e obrigou algumas pessoas 
a trocar de lugar. Falar em público não era a melhor das habilidades do rapaz franzino que confrontava cada 
corpo humano sentado diante dele.
 Suas mãos não ousavam suar, as palavras não lhe ousavam sumir da mente. A maior das ousadias ele 
já o fizera, ao se por em pé sem a permissão dos seus senhores.
 — Meu nome é Robson e eu tenho dezenove anos. — sua voz era engessada, quase mecânica — Nas 
mãos de vocês eu coloquei um adesivo.
 Sentada, Diana.
 Por um breve instante, a moça olhou para o pedaço de papel entregue a ela pelo rapaz. Sim, era de fato 
um adesivo com uma representação da Santa Ceia e algumas inscrições. Um número de telefone, o trecho de 
um salmo e algumas palavras abaixo do desenho de uma cruz. Casa de apoio “Vasos de Honra”.
 Em pé, Robson.
 — Desculpe o incômodo, mas eu não venho aqui no meu nome, não. Vocês hoje me veem aqui, bonito, 
elegante, conversando com vocês. — um riso amigável se formou no rosto de quem o ouvia — Se vocês me 
vissem há exatamente um ano atrás, eu era outra pessoa.
 O ônibus passou por sobre uma lombada. Robson precisou se apoiar na barra de ferro ao seu lado.
 — Há um ano, senhores, eu era mais um desses pivetes que tão aí na rua. Eu roubava, eu batia, eu ma-
tava. Tudo por causa de pedra.
 Sentada, Diana.
 Seus olhos se arregalaram diante das últimas frases ditas pelo jovem à sua frente. Despediu-se da amiga 
com uma mensagem apressada antes de guardar o celular no fundo falso da bolsa e escondê-lo com a ajuda de 
um livro da faculdade. Tratado de Imunologia.
 — Aqui, senhores. — levantou a camisa para mostrar a cicatriz profunda no exato centro do seu peito 
— Aqui a marca do dia que eu quase morri na mão do tráfico. Isso aqui, senhores, é uma marca de uma ponto 
38. O médico falou que eu não tinha chance.
 Diana também tinha dezenove anos. Há um ano, comemorava o ingresso na faculdade de biomedicina. 
Muita cerveja, tinta pelo corpo, beijos, papel de seda, música até o amanhecer.
 O rapaz escondeu a cicatriz novamente e ergueu a pequena bíblia sagrada que trazia na mão.
 — Mas eu tô aqui. E se eu tô aqui é por causa em primeiro lugar de Jesus Cristo. E Jesus só se revelou 
pra mim quando a minha mãe pegou um adesivo desses e ligou desesperada pra casa do pastor Jean Carlos.
 Se visse Robson em uma calçada qualquer, Diana atravessaria. Agiria do mesmo modo que fizera na 
semana anterior, quando passou por dois rapazes montados em uma bicicleta e reduziu a velocidade dos passos 
até que eles se afastassem. Recomendações que um dia foram de sua mãe e há tempos já estavam cristalizadas 
em seu interior.
 — Hoje, senhores, a Vasos de Honra abriga mais de cem cidadãos em situação de vício em álcool e 
drogas. São cem famílias salvas. Tudo isso é sustentado com a venda desses adesivos que eu entreguei pra cada 
um de vocês.
 O adesivo. A moça o olhou mais uma vez antes de voltar sua atenção à voz do homem que falava. A 



imagem da cicatriz pungia em sua mente. Não se leva um tiro no peito por acaso, o que ele havia feito para 
merecer?
 Merecer.
 Aos dezenove anos, não era dona de muitas coisas, mas acumulava boas conquistas. Todas suas, pes-
soais e intransferíveis. O estágio remunerado a permitiu comprar alguns itens necessários para o curso, como 
o jaleco que levava dentro da bolsa e os instrumentos individuais de laboratório. Dali a dois meses, o celular 
estaria quitado e os itens de urgência comprados com o cartão de crédito também. Tudo o que era seu estava 
arquitetado em uma planilha minuciosa de gastos mensais. Na universidade você vai se tornar adulta, eles dis-
seram.
 Diana tinha planos de encerrar a graduação e tentar a sorte no tal mestrado que seu orientador sempre 
falava. “Você tem potencial, Diana”, “Você tem perfil”, “Poucos alunos escrevem artigos durante a graduação 
e você conseguiu publicar numa A2”. Aos dezenove anos.
 Aos dezenove anos, Robson. Em pé.
 — Esse adesivo tá saindo pela quantia de dois reais. Com dois reais, você ajuda a manter esse projeto. 
A gente não tem ajuda de governo, a gente não tem ajuda de deputado, de vereador, de nada. É só Deus no 
nosso caminho.
 O rapaz estava acostumado a todo tipo de olhar. Sobre sua pele eram depositadas camadas de medo, 
repulsa e pena, mas principalmente de indiferença. Antes dele, Dejair vendeu canetas e porta-documentos. No 
ônibus ao lado, Rose vendia amendoim. Algumas horas depois, Fernando embarcaria naquele mesmo veículo 
para vender trufas de chocolate. Por mais que se destacasse, por mais que ousasse falar, ele era só mais um 
corpo em pé.
 — Deus é tão maravilhoso que nunca deixou faltar nada na nossa casa. Então, senhores, com a licença 
de vocês eu vou fazer uma oração pra cada um nesse coletivo.
 Robson elevou a mão esquerda, o tom de sua voz se fortaleceu.
 — Senhor Deus, derrama sobre nós a Tua benção, que cada pessoa presente nesse coletivo tenha um 
dia seguro. Não permita, Senhor, que nenhum homem e nenhuma mulher precise enfrentar a violência dessa 
cidade, que só cresce mais a cada dia.
 Ele acreditava profundamente em cada palavra dita. Diana olhou para os lados e notou que alguns pas-
sageiros fecharam os olhos. Eles também acreditavam.
 — Guarda a vida e a família de todos, Pai. Que os filhos e filhas de cada um aqui não encontrem o cami-
nho das drogas. Mas seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Amém. — voltou à sua posição original, 
a voz novamente se engessou — Amém, pessoal?
 — Amém. — as mesmas duas vozes o responderam.
 A fé nunca tocou Diana do mesmo modo que tocava outras pessoas. Ela não sabia se acreditava na 
existência de um Deus, não naquele Deus, não daquela forma. A criação cristã não a impediu de se desligar da 
religião tão logo se tornou adolescente. Ela se lembrou de que já não rezava há muito tempo e desaprendera a 
maioria das orações que um dia soube de cor.
 A despeito disso, a fé dos outros a fascinava. Lembrava-se dos cultos, de pessoas chorando, de pessoas 
cantando a plenos pulmões, de pessoas transparecendo em seus rostos a presença divina que ela mesma nunca 
foi capaz de sentir.
 Em pé, Robson.
 Onde ele falhou? Quantas lágrimas sua mãe verteu antes que ele finalmente encontrasse a tal casa de 
apoio? Quantos objetos roubados e vendidos passaram por suas mãos? Quantas vidas se perderam sob seu 
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gatilho? Eram trabalhadores? Outros bandidos? Mereciam ou não?
 Merecer.
 Algo gritava no peito e na mente de Diana que seus dezenove anos e os dezenove anos de Robson 
foram e seriam completamente diferentes. Diferentes em corpo e em cor. Diferentes no peito. Diferentes em 
pesos e em balanças. Diferentes em ato, forma e destino.
 Sentada, Diana. Resumida em sua baia, diminuída em seu assento. Sentiu-se ínfima.
 A ansiedade a atacara na semana anterior e ela relutava em agendar uma nova consulta com o psicólogo 
do campus. Era só a semana de provas, as leituras que faltavam, as correções do artigo aceito na revista A2. 
Nunca está bom. Sacrifícios eram necessários em nome do seu projeto de vida. Pessoas crescem pela dor, eles 
disseram.
 Seriam menores também as suas dores? Não. O psicólogo do campus lhe disse que as tristezas são 
equivalentes. Não era o que as cicatrizes de Robson lhe afirmavam. Pareciam doer mais e melhor.
 — Com licença.
 — Oi?
 — O adesivo.
 Em pé, Robson. Ela pôde olhar de perto o rosto do rapaz. Ele já não parecia ter dezenove anos.
 — A senhora vai comprar?
 No bolso da calça jeans, uma cédula de cinco reais. A jovem a tocou e experimentou uma sensação que 
até então lhe passara despercebida: poder.
 Um poder raso e transitório, mas ainda assim um poder. Concentrada naquele pedaço amassado de 
papel, uma força que pautou toda a sua existência e toda a existência de Robson até aquele instante. A mesma 
força perfurou o corpo do homem e pagou as garrafas de vodka bebidas durante o trote da mulher na faculdade.
 Entre os dedos de Diana, cinco reais e cem famílias salvas. A mãe de Robson e as mães que Robson 
fez chorar. Por que também ele não se apequenava? Ou ele já era pequeno demais e só agora ela havia notado? 
Livrou-se do poder.
 — Só um segundo que eu já lhe dou seu troco.
 — Não, tudo bem. Eu desço no próximo ponto, pode ficar.
 Em pé, Diana.
 Em pé, Robson.
 — Muito obrigado, mas não precisa. — um punhado de moedas voltou à mão da moça.
 O leve apito solicitou parada na estação seguinte. Antes do desembarque, uma inesperada troca de 
olhar entre iguais.

José Artur Castilho nasceu em Belém/PA em janeiro de 1997. É um arte-educador cheio de ideias na cabeça. 
Escuta, escreve e espalha histórias há mais tempo do que consegue se lembrar. Professor formado, hoje cursa 
bacharelado em Serviço Social pela UFPA.

E-mail: castilhojac@gmail.com
Instagram: @castilhojac
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Gata mansa

Esses olhos amendoados,
a felina discrição; o sorriso
cúmplice de quem conhece
todas as dores do mundo.
Das estepes gélidas de outros hemisférios
ao tórrido Recife,
a sina dos migrantes que
singram mares e descrevem
com as tintas da alma
os contos adversos da vida.
Tão clarividente tua presença, Clarice,
como a da cartomante que ao embaralhar
as cartas, escreve com sincera poesia
as intrincadas sendas da
existência.

Renato Bicudo é Formado em filosofia, pela USP; Especiali-
zação em Teoria da Comunicação pela Fundação Cásper Líbe-
ro de São Paulo; publicou o livro de poemas “Chá de Lírio”, 
em 2007, pela Editora Patuá.

renatojbicudo@yahoo.com.br
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ILUSTRES DESCONHECIDOS DA POESIA 
Maria Abadia Silva

 Maria Abadia Silva, poeta, nasceu em Itaberaí/GO. Fez Direito na Universidade Federal Fluminense 
(UFF), no Rio de Janeiro, e tem mestrado em Letras, pela PUC/GO. É autora dos livros “Espaços” (1980), 
“Cabeça Cauda” (1987) e “Desamarrio” (2007). Além do “Frei Confaloni, renascimento em Goiás” (2018), em 
parceria com Narcisa Abreu Cordeiro.
 É vencedora do Prêmio Bolsa de Publicação Hugo Carvalho Ramos, um dos mais antigos do país, pelo 
“Espaços”. Venceu, também, os prêmios de Revelação Nacional de Poesia, da Fundação BB (São Paulo) e o 
Bolsa Estadual José Décio Filho (Goiás). Entre outras premiações e honrarias. 
 Ex-secretária de Cultura do Estado de Goiás e de Goiânia, foi também superintendente de Patrimônio 
Histórico e Artístico da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Atualmente é presidente da Asso-
ciação do Bosque dos Buritis e diretora de comunicação da AIGO (Associação Italiana de Goiás), além de ser 
membro da primeira Eco Academia de Ciências, Artes e Letras de Terezópolis de Goiás.
 No Ilustres desconhecidos da poesia desta edição é a nossa homenageada. Que os nossos leitores 
tenham o privilégio de conhecer sua poesia por meio de alguns fragmentos, pois a literatura feminina é viva e 
prolífica. 
 Do livro “Espaços”, 1980, com prefácio de Yeda Schmaltz e ilustração Ático Vilas Boas da Mota:

Mão de tinta
 
Essas paredes
brancas, sem alegrias ou tristezas
são duras, são frias
e mudas, sem enredo. 

Quero a mão de tinta vermelha,
que seja de sangue ou de poeira,
mas que cause espanto e
todos venham ver,
venham perguntar, se espelhar
se enrubescer. (Espaços. Poemas, 1980)

Oferenda
 
Venha comigo agora
Que lhe mostro
O meu caminho.
Quem anunciou que eu vinha?
Faço pra você
Um leito de buganvílias brancas
Deito antes
E por fim, me ofereço
Com ou sem espinhos?



Do livro “Desamarrio”, 2007, com prefácio de Alberto Marcicano:

Segura a minha mão pelo labirinto
Torna-me inclusa, íntima
No ciclo final
Quando a vida recomeça
Em seu estado de transe
E imaginação
Tão possível quanto tudo é possível e
Mistério
O que a vida pede?
 
Quando a dor nos retira tudo
Tudo leva e sós ficamos
Sobre a cidade do crepúsculo
Nus e vazios recordamos
Tudo é mais aceitável agora
É a loucura que nos redime
É a loucura que nos cura
Ou devora e voltamos.

Não me aperte agora
Olhe do outro lado de mim
Olhe por mim
O que não quero ver
O que não posso ver
Rebentar feito pipoca contra a parede de vidro – o estabelecido
Olha para mim nesse esconderijo atemporal
A filosofia é nada quando é real
Visitei seu jardim de inverno
As pedras nos seus dedos sem anéis
Nós embaraçados na alfandêga
Sua passagem por mim, alfenin
Suco de tangerina, amargo e doce
Caranguejos vivos passeando meu pescoço.
E a noiva
Dentro do lago
Como um espasmo
Ouvindo ópera, tresloucada
Sem saber se nada
Ou morre afogada.
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a solidão anda de trem
a solidão não vai, só vem
a solidão coloca suas mãos
sobre as minhas e me bolina
a solidão caminha
na sua cama, na minha.
 
Uma mulher que anda vem de longe?
De sua própria interdição?
Sem atribuições
Profecias, enunciações
Sem adesão das tramas do destino
Ainda assim
Uma mulher caminha para a sua própria vida
Atravessa espessuras e a inércia dos vazios
Procurando o que significa
Criando a lembrança de si mesma
No fogo que acende dentro do mundo
Onde tudo é como deveria ser.

Escavações
Tudo é íngreme
E inquisidor
Nessa espera sem medidas
Das escavações e extravios
 
Como o pão que faço e reparto
O arroz perfumado de cominho e açafrão
A minha panela de barro
Entre as verduras
O aroma de manjericão.
Desta terra eu colho e a ela
Me junto em semente e fruto
Nesta ancestralidade vivo e passo
Criando o meu próprio remédio
Aos ferimentos que trago.
Desde todos os tempos
Pessoas seguem em alguma direção
Em tempo de não ser tarde demais
E em vão
Pela escolha não feita
O caminho de enganos
O subterrâneo onde funduras se encontram e em mim mesma
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À primeira substância
Onde o mundo vive abaixo do mundo.

Do livro Cabeça Cauda, 1987, com prefácio de Claudio Willer, 
orelha de Olga Savary e ilustrações de Siron Franco:
 

Sejamos radioativos
Saídas astrológicas prenunciam
O antigeral canto da multidão
Atingiremos o mesmo estágio do vírus
O inimigo se deitará na mesma cama/ e
Também o amigo/ todo obscuro/mesmo no muro/será visível.
 
Me lembro seu riso
Mais alto que o salto do meu coração
No bolso da sua calça.
 
Vim das nascentes
Com a fome e a sede das ninfas e sem lugar
Onde estirar em leito
Deitar meus olhos para o encontro
Que a distância não se retrai
Apenas o mastro no tempo
Construindo a legião de emblemas
Nas nossas faces.
 
Passarei no crepúsculo
Sob olhares, avisos
Passarei entre as águas
Selo íncubo
Invisível registro
Passarei.
 
O meu coração é kitsch
Você escolheu o fundo
Eu vou para o mundo.
 
Toma-me a mim
Que sou vento
Irreconhecível o meu nome
Entre abismos, moinhos
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Toma-me assim
Que vento
Também é caminho.

31

Ilustração do leitor Caco Xavier (@cacoxavi), que contribuiu com 
um jornal universitário, em 1985, em um estudo sobre o romance “A 
Paixão Segundo GH”, da Clarice Lispector. A ilustração nunca foi 
republicada, até esta edição.



WWW.RECORTELIRICO.COM.BR


