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O Concurso “FIC – Jovens Artistas do Rio de Janei-
ro”, de Conto, Poesia, Fotografia e Vídeo-minuto 
com o tema “Jovens, Juventudes”, esteve aberto 
para jovens de 15 a 29 anos, residentes no Esta-
do do Rio de Janeiro. Primeira iniciativa do FIC-RJ 
– Fórum Interuniversitário de Cultura do Rio de 
Janeiro – nesta área,teve como objetivo estimular 
e difundir a criação artística de jovens em difer-
entes campos e linguagens. Foram recebidas 179 
inscrições, a maioria da capital e região metropol-
itana. A modalidade que obteve mais inscritos foi 
Poesia, com 70% das inscrições. A cerimônia de 
premiação aconteceu no dia 6 de novembro, Rio 
de Janeiro, na aberturado II Festival Interuniver-
sitário de Cultura RJ – II FestFIC 2017, com apre-
sentação dos trabalhos e entrega dos certifica-
dos aos primeiros colocados e aos que receberam 
menções honrosas. Além de diplomação, os pre-
miados terão seus trabalhos divulgados em meio 
eletrônico. O I Concurso “FIC – Jovens Artistas do 
Rio de Janeiro – 2017” é promovido e organizado 
pelo Fórum Interuniversitário de Cultura (FIC/RJ), 
formado por instituições de ensino superior do 
Estado: Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow (CEFET/RJ), Fundação Casa de Rui 
Barbosa (FCRB), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona 
Oeste (UEZO), Instituto Federal Fluminense (IFF), 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia do Rio de Janeiro (IFRJ), Universidade Estad-
ual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). 

Rio de Janeiro, novembro/2017.

I ConCurso “FIC – Jovens ArtIstAs do rIo de 
JAneIro” 2017
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1ª ColoCAdA

Alice na terra
Natasha Chrysthie Martins da Silva

O dia amanheceu cinzento e chuvoso 
no Rio de Janeiro naquela sexta-feira 
de julho. Finalmente, uma temperatura 
compatível com a estação. Ah, o inver-
no. Pairava um clima preguiçoso no ar e 
as pessoas demoraram alguns minutos 
a mais para levantarem de suas camas. 
Menos Alice, ela era sempre pontual. 
Ao primeiro toque do despertador, ela 
já está de pé e leva um choque ao enco-
star os pés descalços no chão frio.

Cariocas sonolentos e desacostu-
mados com a baixa temperatura reti-
ram seus casacos e capas de chuva do 
armário enquanto Alice espia o dia por 
uma fresta em sua janela. Ela sorri ao 
ver os guarda-chuvas coloridos enfeit-
ando a rua e o vento gelado arrepia 
todo o seu corpo quente sob a camisola 
fina de alcinhas.

Alice ama a chuva e logo se anima 
para sair de casa. Amarra os cabelos 
em um coque frouxo no alto da cabeça 
e deita-se na banheira com água fume-
gante. Um dos motivos de ter alugado 

este pequeno e antigo apartamento era o fato de 
ainda ter uma banheira. Ela relaxa, sentindo-se 
abraçada pela água e fecha os olhos por uns minu-
tos, absorvendo o prazer do momento.

Seu lema pessoal sempre foi aproveitar cada 
pequena centelha de felicidade que for possível, 
pois a vida é curta demais para deixarmos esses 
momentos apenas passarem...

Ela se arruma para mais um dia comum em sua 
vida. Coloca o vestido rosa de veludo e mangas 
compridas, meia-calça e suas botas pretas até os 
joelhos. Os cabelos caem em uma cascata negra 
até o meio de suas costas. O espelho lhe diz que 
está quase pronta, apenas risca os olhos com o 
lápis preto e aplica o batom vermelho nos lábios. 
Sua pele clara já está naturalmente rosada pelo 
banho quente e o blush é desnecessário. Uma 
mulher com o rosto cheio de vida lhe encara de 
volta. Seus olhos azuis cintilantes têm um brilho 
como nenhum outro e seu sorriso ilumina tudo ao 
seu redor.

Como sempre ela deixa o quarto apressada, 
mas não antes de resgatar o livro da cabeceira da 
cama. Passa correndo pela sala, alcança a bolsa 
no sofá e joga o celular dentro dela. Ela para na 
porta e olha ao redor, pensando estar esquecen-
do algo.

Há muito tempo, Alice vive só, cuidando apenas 
de si mesma e de sua calopsita Anne (uma hom-
enagem à sua heroína literária favorita, Anne 
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sua melhor amiga e os livros como seus parceiros 
inseparáveis. Alice vive cada dia de sua vida mer-
gulhada em uma fantasia sem fim, já que a re-
alidade nunca lhe fez sentido. Por muitas vezes, 
pensou pertencer a um outro lugar no universo 
que não este em que foi deixada para viver.

Sua maneira de ser, quieta e observadora, sem-
pre manteve os outros à distância. A curiosidade 
aguçada a fazia querer desvendar as pessoas, 
mas sua timidez a impedia. Assim, ela passou a 
se fechar em suas próprias reflexões acerca da 
humanidade. A arte, a música e a literatura tor-
naram-se suas maiores fontes de pesquisa e ali-
adas em suas descobertas, mas a solidão contin-
uava se fazendo presente em cada noite quando 
apoiava a cabeça em seu travesseiro.

Alice é bibliotecária na Biblioteca Nacional e to-
dos os dias almoça atrás de seu balcão acompan-
hada de uma leitura leve. Mas não hoje. Ela resolve 
sair e aproveitar a calmaria das ruas encharcadas 
fazendo uma longa caminhada até a Confeitaria 
Colombo.

O garçom lhe serve sua sopa favorita de letrinhas 
enquanto ela retira o livro da bolsa, um romance 
clássico do século XIX.

Ela mexe a sopa com a colher para que esfrie um 
pouco enquanto mantém os olhos fixos em seu 
livro de páginas amareladas e soltas. Ela prova 
o caldo e se deixa envolver pelo aroma e sabor, 
fechando os olhos, apreciando. Quando ela volta 
seu olhar ao prato, novamente, se depara com a 

Frank). Nenhuma família lhe restou e seus pou-
cos amigos ficaram pelo caminho em suas mu-
danças. A ausência de alguma coisa é um senti-
mento que vive à espreita, mas, como sempre, 
ela o arrasta para um local inacessível em seu 
subconsciente.

Ao sair do prédio, Alice olha diretamente para 
o céu, deixando que a garoa fina molhe seu ros-
to antes de abrir o chapéu. Ela corre até o metrô 
e se aperta em um dos vagões lotados até o tra-
balho.

Ah! O Centro da Cidade. As livrarias belas e 
aconchegantes, as ruas apinhadas, os cafés, o 
contraste entre as construções antigas e os ar-
ranha-céus que conferem um poder da invisib-
ilidade aos passantes. Alice adora andar pelas 
ruas sem ser percebida, se misturando, fazen-
do parte de um fluxo constante de pedestres, 
indo e vindo, cada um tomando o seu rumo sem 
prestar atenção em nada ao redor. Mas não ela. 
Alice está sempre atenta a tudo.

Um de seus passatempos favoritos é tentar 
adivinhar o que as pessoas pensam enquanto 
caminham, com quem falam ao celular, ou sim-
plesmente o que as motiva a sair de suas casas 
diariamente. Mais do que isso, ela adora estu-
dar as pessoas como se estivesse fora de um 
cenário e elas fossem personagens de seus ro-
mances favoritos.

A solidão obrigou-a a ter a imaginação como 



12 13

tempo. Todos os problemas em se encaixar nos 
lugares. Sua preferência por viver as histórias dos 
livros e não a sua própria. O modo distante como 
observava as pessoas obedecendo a rotinas inter-
mináveis e irrelevantes.

Alice nunca se apegou a uma única atividade 
sem propósito. Tudo nela era amor e sentimen-
to, e tudo que fazia, em tudo que tocava, estava 
impregnado com seu amor. Ela sempre foi o peixe 
fora d’água. O ponto fora da curva. Nunca perten-
ceu a este lugar automatizado e vazio. Ela deixa 
uma lágrima rolar.

― Desculpe. Eu sei que não deve ter sido nada 
fácil, querida. Mas eu te prometo que agora vai 
ser tudo diferente.

Ele se levanta e estende a mão para ela. Alice 
o segura com firmeza e a certeza de que está fi-
nalmente diante do caminho certo. Sua parte que 
sempre esteve em falta agora está completa e 
tudo faz sentido.

― Vamos para casa.
Um cavalo alado negro como a noite aterrissa em 

sua frente, mas ela já não se surpreende. Ambos 
tomam seus lugares atrás de suas enormes asas 
e eles voam entre as estrelas em uma velocidade 
inimaginável, invisíveis aos olhos de qualquer ter-
reno que observe o céu.

frase “Olhe para cima!” boiando na superfície. Ela 
sorri, como se isso fosse perfeitamente normal e 
ergue a cabeça.

Um buraco se abre no teto e ela contempla o céu 
negro e repleto de estrelas brilhantes. O rosto de 
seu belo príncipe aparece iluminado, quase como 
se uma aura dourada o contornasse, e ele estica 
os braços para tocá-la. Sem pestanejar, ela lhe dá 
as mãos e ele a puxa para cima. Em um segundo, 
ambos estão deitados sobre o telhado, ela surpre-
sa e ele encantado.

― Porque demorou tanto? ― Ela o questiona.
― Não foi fácil lhe encontrar. Perdi a conta de 

quantos planetas visitei em busca de ti. Eu pro-
curei por estes olhos em cada canto deste univer-
so até ser atraído para este lugar louco que cham-
am de Terra. 

Ele responde diretamente para seus olhos azula-
dos enormes de fascinação.

― Como assim? Não existem apenas oito? 
Sua curiosidade se manifesta. 
― Ah, foi isso que lhe ensinaram por aqui? Que 

grande absurdo. 
Seu rosto fica sombrio por apenas um segundo, 

mas logo ele sorri e a observa detidamente. 
― Não, de jeito nenhum. Esse universo é bem 

maior do que você imagina, meu bem.
Ela suspira, entendendo tudo. Agora está cla-

ro como água cristalina que esteve certa todo o 
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Alice abraça firme a cintura de seu príncipe, 
que conduz o cavalo com maestria. Ela descansa 
a cabeça em suas costas e pensa que agora seu 
mundo entrou nos eixos. Onde quer que ele a es-
teja levando, lá é seu verdadeiro lar. Seu coração 
se enche com uma alegria vibrante e o sorriso lar-
go lhe toma a face. Lágrimas mornas brotam de 
seus olhos e caem sobre a Terra como a chuva pe-
sada do inverno.

2º ColoCAdo 

o Garoto do Arroz dorme
David Bernat Ribeiro da Silveira

Youthtoitselfrebels, thoughnoneelsenear.
Shakespeare

Por um instante, seu coração disparou: algo ha-
via tocado seu tornozelo esquerdo enquanto ob-
servava o arrozal. Seus pais sempre lhe disseram 
para ter cuidado, especialmente quando ia colher 
sozinho no período das chuvas, das monções. 
Quase deixando seu chapéu cair, num pulo como 
de um gato, saltou para o caminho entre as gran-
des poças d’água. Respirou brevemente e olhou 
para o céu, tentando ler as nuvens e a fumaça. 
Seus olhos tinham um ar cansado, mas não me 
pareciam tristes, não tinham o tempo.

Desde a manhã, e o desjejum com seus pais, es-
tivera no arrozal colhendo grãos. Nunca se impor-
tou. No fundo, gosta de passar esse tempo sozi-
nho e, hoje, não lhe acompanharam. As famílias 
do interior vivem numa espécie de comunhão, e 
ele gostava de ficar só, como para si. Ao chegar, 
tudo seria a mesma paz boba das casas com fu-
maça saindo da chaminé. Contava os dias para 
seu irmão voltar do serviço. Sentia saudade, mas 
também inveja: queria saber como era a vida na 
cidade. Seu único temor em relação a isso era não 
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nessa hora, quando o sol começava a descer. Uma 
vez, ele viu uma coruja enquanto voltava para 
casa. E ela foi a única coisa que realmente lhe 
olhou de volta naquele dia. Foi como um sussur-
ro. Caminhava com passos leves para não acor-
dar a grande floresta e os espíritos do pântano. 
Mas, em frente, fica um altar onde ele deixa um 
pote com arroz e cravos. Em seguida, acende um 
incenso. Ele deveria andar primeiro com o pé di-
reito para não dar mau agouro, em seguida, sem 
olhar para trás até completar trinta passos. Mas, 
em segredo, sempre se abaixa e percebe o odor 
do incenso espantando os mosquitos.

 Seu irmão lhe dá uns tapas no ombro dizen-
do que não se brinca com essas coisas e lhe puxa 
pelo braço para continuarem o caminho. Ele con-
tinuou, ainda, olhando para trás, para as fitas de 
todas as cores e as pétalas brancas. Parou brusca-
mente. Havia chutado algo que quase não se me-
xeu, por acaso. Virou a cabeça sem preocupação, 
com seu corpo agora de frente para o caminho en-
tre as árvores. E, no chão, estava o crânio de um 
animal. De início, não reconheceu. Teve de chutá-
-lo um pouco com o pé para que ficasse em pé, 
mostrando as cavidades dos olhos. Pelos caninos, 
julgou ser de um cachorro.

 Que mistério era a vida: tentava desvendar 
o enigma. Jamais vira cachorro algum nessa tri-
lha, nem mesmo acompanhando alguém. E o crâ-
nio não parecia fresco. Não estava ontem quando 

ser esperto o bastante para as ruas e o tráfego 
contínuo. Tinha a impressão, através de relatos, 
que se tratava de um caos ordenado.

Pôs-se a andar pela trilha, temendo a chuva. Não 
que lhe assustasse, porém não queria se molhar. 
Tem de lavar as roupas no riacho enquanto seu 
irmão está fora. Isso lhe estressa bastante, mas 
gosta de voltar e sentir que seus pais lhe guardam 
orgulho. Era o pequeno filho, o mais quieto, aque-
le que não quer preocupar ninguém. Secretamen-
te, odiava as sardinhas em postas, mas nunca dis-
se nada. Sempre colocava temperos demais para 
disfarçar o gosto. O curry laranja parecia diverti-
do, quebrando o verde do ambiente.

Sua família não é tão bruta. Não comem com as 
mãos. E, um dia, seu pai lhe mandou, ele junto 
do irmão, para entregar uma encomenda de pele 
de coelho. Depois de descerem do barco, foram 
ao armazém e lá foram muito bem tratados por 
um amigo de seu pai. “Como vai o velho? Ainda 
tão bicho do mato?” Eles riam e acabaram por 
chamarem-no de tio. Ele lhes deu um doce estran-
geiro que conseguiu com os soldados da ocupa-
ção. Logo, se despediram e seu irmão decidiu se 
divertir como se alguma voz lhe tivesse picado 
a orelha. Roubaram numa tenda uma garrafa de 
cachaça de arroz cujo nome sempre me esqueço. 
Seus olhos pareciam confusos enquanto tateava o 
corpo de uma mulher estampado na garrafa.

 Os grilos e as cigarras começaram seu canto 
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cia, ele esmagou o crânio com seu bastão, a ponta 
fazendo uma curva de noventa graus em cheio na 
testa daquilo que um dia foi seu semelhante. E só 
restou o pó branco que se ergueu e caiu na terra 
com ansiedade, pois era uma ausência de brisa 
que exprimia a chuva que se precipitava, que se 
sentia nos olhos de um deus furioso sobre a hu-
manidade, trazendo-lhe a primavera das cores e a 
renovação.

 E agora sua sombra era maior que ele na 
estrada. Ele seguia mais calmo, porém com uma 
preocupação estranha. Engoliu algo que não des-
ceu bem, uma espinha de peixe na garganta. Sor-
ria pensando na sua vida e se preocupava com a 
chuva. Logo, o rio iria encher, pensou. Mas, não 
poderia temer algo assim, lembrando-se dos ma-
rinheiros no cais. As tatuagens que eram beijos 
de mil sereias. Certamente, baleias cantam nos 
seus olhos como em globos de neve. O mar nas 
palmeiras é a eternidade das folhas de chá, das 
manchas no pelo das lebres. Já sabia remar e gos-
tava de sentir o barco na água.

 Sonhou com tudo isso na tarde em que abri-
ram a garrafa roubada, sentados na beira do rio 
e jogando seixos no líquido, perturbando os pe-
quenos peixes. Viram o sol desaparecer pelas co-
pas verdes enquanto riam e alternavam goles. Be-
biam sem nojo como verdadeiros irmãos, depois 
esconderam a garrafa e voltaram para casa. Logo, 
após o jantar e as risadas que seus pais julgavam 

passara por lá. Não teve vontade de tocá-lo como 
fizera com a garrafa verde. Sua densidade, apesar 
do vazio interno dos ossos, parecia absurda, como 
se pudessem conter ele e seu irmão, enquanto 
dormem no mesmo quarto escuro, no mesmo es-
paço onde algo certamente já esteve. O crânio 
lhe perturbava. Era como se o cachorro rosnasse 
para ele, não como em aviso, como em ofensa. E, 
mesmo assim, não conseguia saber a procedên-
cia dessa morte. A morte que é a procedência dos 
crânios, e só.

 Olhou para a palma da mão, e como era va-
zia. As linhas de pele e o pulso torto estampavam 
sua juventude, e pediam algo para segurar, algo 
para possuir. Num movimento esguio, buscou seu 
bastão que estava pendurado à cintura. Como lhe 
pareceu macia a madeira alva, mais do que suas 
mãos já firmes de remar o barco. Sua pele des-
lizava na empunhadura e não parava de olhar o 
crânio, que parecia crescer, isolar-se do caminho 
e do panorama da floresta que se preparava para 
a mais escura das noites. Seus olhos vazios lhe en-
feitiçavam de uma ira veemente, de uma paixão 
absurda. Ele o odiava, o crânio e sua matéria den-
sa, odiava com paixão. Como ria dele e sabia que 
um dia iria tê-lo como companhia.

 Mas, ele temia outra coisa: temia que os ce-
gos pudessem ver, que as pessoas andassem ao 
avesso e que os animais entendessem como lhes 
fazemos mal. E, num movimento cheio de veemên-
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ninhos na montanha silenciosa. Suas botas co-
meçavam a machucar seus pés. Estava quase na 
metade do caminho. O crânio tinha se apagado 
da sua mente como memória perdida. Mas, o efei-
to se sente no corpo. O pó tinha ficado nas mãos 
como nas de um acrobata nacional.

 Ouviu então o barulho de folhas sendo amas-
sadas por grandes patas. Logo, ficou em alerta, 
segurando o hálito e com o dorso em curvatura. 
O mínimo sussurro, se não fosse uma sombra, era 
desconfortante e inquieto. O ar gritando de uma 
mudez profunda. Caso contrário, não ouviria os 
passos, pois os grandes felinos são feitos de tal 
forma que se movem como formigas na selva, ce-
gando a audição.

 Ele decidiu sair da trilha e olhar ao redor de 
um arbusto. Com um joelho flexionado e o outro 
posto ao chão, ficou atento aos movimentos con-
tra o fundo verde. Logo, a moita buliu, como nas 
poesias, e num salto, de um lado para o outro da 
trilha, pode-se ver um tigre branco. Seus olhos pa-
reciam não acreditar e ele apertava seu coração 
pressentindo uma excitação. Sabia das histórias 
dos meninos que desaparecem no mato, e dos ca-
çadores que fazem riscos de fogo na mata para 
espantar as feras. Mas, embora temesse morrer, 
entendia a beleza dos momentos absurdos.

 A criatura albina tinha um pelo branco como 
a neve, marcado com linhas de cinza. Nos seus 

pueris, saíram pela janela e voltaram ao córrego 
onde recuperaram a garrafa, que agora continha 
uma mensagem. Quando beberam, a voz do mais 
velho se calou e o outro proferiu:

― Como é amargo! Voltaram para casa sem equi-
líbrio e sentaram nas camas de cócoras como os 
velhos do templo. Logo adormeceram.

 E nos seus sonhos aparecem, desde então, as 
figuras do cais. Os homens que amam com fúria 
suas mulheres de ombros largos, feitos sob me-
dida para suas mãos um pouco grandes demais. 
Cospem ao lado para cada soldado louro que lhes 
cruza soberbo. Não sabe se nos bolsos trazem 
um canivete ou tabaco inglês, mas sabe que não 
têm pátria nem origem, apenas povo. Suas famí-
lias também devem sonhar com eles e rezam para 
lhes afastar das tormentas. E se embolam nas re-
des esquecendo do declínio do poder naval.

 Quando acordaram, seus pais descobriram a 
garrafa. Decididamente, era preciso afastar o ir-
mão mais novo desse delinquente que espia pela 
greta das portas, que tem um dente cariado e 
fuma escondido. Lutar em nome do líder deposto 
lhe ensinará a humilhação que precisa: os cadetes 
da milícia riem e mijam nesses jovens que pen-
sam demais por si. Assim foi decidido e, assim, foi 
o último verão antes do resto de suas vidas.

 Seus pés se apressaram pela trilha. Já era 
tarde. Os pássaros voavam em bando para seus 
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Aquelas costas macias que, sob os braços, no cós 
das axilas, precipitam seios há muito esquecidos. 
Como visões assim enfeitiçam garotos, garotos 
de meia idade. Há uma armadilha fatal, que sobe 
desde o dorso até a nuca, numa topografia de nu-
vens que arqueia a forma de um corpo que a evo-
lução humana levou tanto tempo para compor.

 Enquanto aquele ser secava as longas madei-
xas escuras, o menino olhava. Aquele ventre feito 
de vértebras como as suas parecia macio como a 
figura que ele acariciava na garrafa. Como seus 
dedos formigavam de sentir aquela pele macia, de 
lembrar de onde um dia veio. Ninguém pode punir 
as mulheres jovens por serem tão belas, com seus 
pulsos fortes e cabelos grossos. A velhice apenas 
corrói o corpo e o cobrimos com mangas longas 
nas camisas finas quando nossa carne já não nos 
esquenta mais.

 Seu braço, fino demais para ter sangue pul-
sando embaixo da pele, parecia um raio da lua que 
refletia o lago onde os peixes agitavam as caudas 
em silêncio. Mas, a expressão de sua face ao vi-
rar seu rosto era despreocupada como se soubes-
se que os maiores infortúnios do mundo caíssem 
sob o ser que perturbasse seu mergulho íntimo. E 
ele não se continha.

 Não se continha, pois nunca tinha se acos-
tumado com a sensação de que as coisas não mu-
davam com as milhões de explosões no céu sobre 
sua cabeça, mas, ao lado da face da água, era mor-

olhos pesarosos, era como se mil gerações e im-
périos tivessem caído enquanto observava na 
sombra. Seu pelo albino iria denunciar sua pecu-
liaridade. Podiam ver o futuro, a desaparição das 
baleias nos olhos. E, como pareciam tristes, de 
ver a história dos homens de cabo a rabo como 
um relâmpago. Isso fez o garoto parar de respirar 
por segundos enquanto esperava o próximo movi-
mento da aparição sem realmente acreditar, pois 
havia um ditado na região de que animais brancos 
traziam a nova estação, renovando as esperanças 
das plantas.

 Em movimentos despreocupados como se 
existisse além deste tempo, o tigre branco se en-
caminhou para o lago que jazia ao lado da estrada 
de onde a água do rio vinha, afunilada, aos arro-
zais. E, num salto longo e certeiro, mergulhou na 
água verde, cercada de mata e vegetação aquáti-
ca. O menino se aproximou, pois sabia que o bi-
cho não poderia ouvir-lhe enquanto submerso. A 
curiosidade das crianças é algo único, paralisa os 
instintos, além do instinto de aventura, que não 
temeria a própria morte se a mesma fosse um es-
petáculo para se ver.

 Logo, aquilo que se ergue da água come as 
palavras. Era o dorso de uma mulher muito bran-
ca e nua, com o cabelo cujas pontas manchavam 
suas costas como espinhos. E ele espiou sem sus-
surrar uma única palavra. Havia algo de mágico 
naquilo, que rouba dos jovens sua insensatez. 
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bre o corpo dos elefantes deveria cobrir o corpo 
dos homens, pois judiam daquilo que amam. Na 
memória, jamais esquecem. E assim nascem os ti-
ranos.

 Mas, ele não seria um tirano, queria fazer 
uma oferenda à deusa que via no lago. Mas, nessa 
inquietação, seu pé, num movimento precipitado, 
esmagara um galho. E, assim, a criatura se virou 
num espanto de argentar os olhos. Ele tinha sido 
avistado. Primeiro, olhou para baixo, pensando 
ser um grande infortúnio, sentindo suas roupas 
serem pequenas para seu corpo. Mas, a criatura 
olhou para o outro lado da água e mergulhou fle-
xionando suas coxas preparadas. Logo, sumiu na 
incertidão da água turva, certamente, com o au-
xílio da ausência do sol. Era como se fosse feita 
de açúcar e se dissolvesse na água, deixando um 
rastro branco. Os flancos e a sola dos pés foram a 
última coisa que vira.

 Não sabia a quem culpar além de si. Belis-
cou sua própria coxa como punição, enquanto se 
envergonhava do volume na virilha. Ao ver aquele 
ventre, lembrava da suavidade da gravura na gar-
rafa, uma mulher exposta. Diferente das que co-
nheceu, pois todas eram garotas de colégio e riam 
olhando para seu irmão. Ele até mesmo disse que 
uma ou outra fumava no banheiro. Mas, desde já, 
podia encarar seu irmão. Tinha se livrado de seu 
feitiço.

 Seu pensamento foi cortado pelo corpo que 
saiu da água, criando ondulações sensíveis aos 

no e cálido, mesmo escondido e velado pela ar-
queação da mata, porém não demorou muito. Há 
algo no rosto dos garotos encantados, como são 
débeis e bestas, que demonstra o fascínio com as 
formas alheias. O crânio de antes, que lhe pertur-
bava tanto, agora, pelo tom de sua superfície, se 
perdia na tonalidade do ventre daquela dama das 
águas, que limpava seu corpo nos primeiros olha-
res da lua.

 A criança morrera, pois entendia como os 
homens se comportavam daquela forma, quase 
inocentes e brutais. Esperam que a mulher que 
escolheram lhes requeira no quarto, entre pare-
des, e diga: não seja gentil. E assim são das maio-
res atrocidades, além de mijarem em pé, frente 
à lua. São todos brutos. É preciso afirmar. Seus 
olhos se tornavam mais serenos ao olhar aquela 
forma tão esguia, tão preparada a receber a vida 
que vinha de partir e se perguntava como, com 
uma visão tão bela, ainda existia a lenta guerra 
das coisas? No fundo, sabia a resposta.

 Soube naquele instante. E já podia se me-
dir por igual com o irmão, pois se indagava como 
o mesmo tom daquela ossatura estava presente 
naquele ventre, naquelas costas? Como os poetas 
nunca falaram desse magnetismo vergonhoso das 
damas? Será que elas não têm sangue? Será que 
choram de tédio igual aos meninos travessos que 
são obrigados a se comportar? Claro que sim, pois 
são apenas um só e sempre serão. A lama que co-
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durou muito: a criatura, num movimento certo de 
si, do cume do morro, chegou bem perto da lua 
e a abocanhou. Sua mordida arrancou uma parte 
do satélite de sal e, assim, o menino soube que 
era crescente e que se podia sentir o avanço da 
primavera.

 Depois, na luz do astro consumido, a criatura 
sumiu. Seu brilho, que ofuscava o cabelo brancos 
dos sábios, sumiu e se tornou cinza nas memórias 
que trabalhavam o breu, como as sementes tor-
radas no fogo para fazer o chá mais preto desses 
países quentes. A lua parecia latejar na calmaria 
do céu e da noite, mas jazia imóvel como se tives-
se sido vencida. E o único barulho que se ouvia 
era o da chuva que, lentamente, começara a cair 
nas folhas.

 Tendo ouvido também, o menino pôs-se a 
correr com uma mão segurando firmemente o 
saco de grãos. As chinelas de pano estalavam na 
areia do caminho e o chapéu impedia que a chu-
va lhe ganhasse o semblante. Não pensava em 
nada. As imagens tinham, ao menos por aquela 
duração, esvaído-se por completo de sua mente. 
O caminho, agora, era reto e sem acidentes, e ele 
o conhecia de coração. Poderia soletrar os próxi-
mos passos para a primeira lagarta que cruzasse 
seu caminho. Corria, sem saber que corria.

 Cruzou os torrões de casa e logo fora se es-
conder sob o telhado de palmeira, que zelava pela 

mosquitos que copulavam na superfície. A magia 
tinha voltado e o corpo era mais uma vez de fera, 
trazendo presas doces. Seus olhos vieram por um 
instante ao lado da cabeça, em estado lacrimal, 
olhando o pequeno novo homem que observava 
caído, com espanto. E ele pode perceber uma cer-
ta propensão no olhar da fera que, logo, num sal-
to, saiu da água. Sacudiu-se de maneira ligeira e 
começou a andar para os pântanos.

 Ele não ousou seguir, embora se sentisse 
convidado. Sua mãe havia, há muito, contado his-
tórias dos espíritos do pântano – era seu jeito ma-
ternal de espantar o filho das minas, reminiscên-
cias da guerra. Olhou aquela aparição ir embora e 
recolheu sua trouxa de grãos. Mordeu a pele que 
crescia sob as unhas, quase arrancando seu pró-
prio sangue, aparando suas próprias asas, como 
fazem os velhos obesos que discursam patriotica-
mente com seus pássaros, cujas penas estampam 
a flâmula, aprisionados de maneira bárbara em 
estruturas de metal e regados de comida. Os úni-
cos que escutam as preces das pobres aves são 
os gatos que, num ato glutão, devoram-nos e li-
beram-nos, como pode-se ver nas penas que flu-
tuam na primeira brisa.

 Continuou a trilha sob o luar. Quando pode 
finalmente pensar no seu irmão, viu a silhueta da 
criatura mais uma vez. Agora, suas patas a leva-
ram até o cume de um morro no meio do pântano 
e ele só poderia vê-la graças à lua. Mas, nem isso 



28 29

sua vida, pois todos sabemos como os inocentes 
parecem mentir quando dizem uma verdade.

 Um dia, ele mesmo irá fumar escondido, mas 
tudo isso apenas quando despertar: ele queria 
adormecer para acordar como quem anda para 
não chegar a lugar nenhum, pois nenhum de nós, 
realmente, nenhum de nós têm autoridade nos 
revoltos sonhos da juventude.

varanda. Colocou o saco de grãos na porta da dis-
pensa e voltou para olhar a chuva. Algo tinha se 
partido e, agora, se dissolvia, deixando um gran-
de vazio. A erosão dos anos se dera no início e, 
agora, era só esperar para que um dia, às seis da 
tarde, o sol caísse sobre o mar, fazendo um deser-
to onde antes era fértil e os animais ruminavam 
em grupos. E ele sabia disso tudo, e de como iria, 
mesmo que lhe custasse a vida, ver mais uma vez 
seu irmão.

 Seus pais pareciam atarefados na sala de 
jantar como se poderia perceber pela janela. Ele 
então deitou na rede, como se para mostrar que 
sempre esteve lá, e os grãos vieram como por má-
gica, sem esforço. Queria ofender o orgulho de 
seus pais, mas estava tranquilo por sempre ter 
feito o que pode na introdução da música da car-
ne. O quarto não era o mesmo agora que estava 
sozinho. Sempre percebeu as lacunas e os mos-
quitos que se chocam contra a lâmpada, num ges-
to de paixão, pois amam de maneira desvairada a 
luz. Amam com ódio para com si mesmos, dese-
jando febrilmente o oblívio.

 Porém, as mariposas, esses seres de um de-
mônio, voavam embriagadas pelo recinto. E delas 
era preciso se recolher, golpear se preciso. Seus 
pais o esperavam, certamente, e ele entraria 
cheio de coragem e diria a verdade, como se atra-
sara por nada, nada mesmo. Será como um jogo e 
espero que esteja pronto para mentir o resto de 
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3º ColoCAdo 

os sofrimentos do Jovem Anselmo
João Navarro Carrozzo

Em uma caixa comum de palitos de fósforo há, 
em média, cinquenta fósforos. Não pretendo com-
eter o disparate de enunciar ao leitor ou à leitora 
os possíveis usos de um palito de fósforo. O que 
pretendo, entretanto, é afirmar que, dentre todos 
os aparatos de combustão já produzidos, o único 
que realmente interessa a essa história é Ansel-
mo.

Quanto à sua criação ou à sua presente condição 
física não há nada de muito relevante que mereça 
ser dito. Contento-me em dizer que Anselmo ain-
da não foi aceso. A caixinha na qual ele aguarda 
o seu momento de brilhar descansa em alguma 
prateleira de algum supermercado. O que difere 
nosso protagonista de qualquer outro fósforo não 
é como ele se encontra atualmente, mas sim os 
planos que Anselmo têm reservados para seu fu-
turo. Desde que se entende por fósforo há apenas 
uma coisa que ocupa lugar em sua cabeça: o dia 
em que se tornará um isqueiro.

Essa ambição é algo que, no entender de nosso 
sonhador, causaria grande discórdia e confusão 
entre seus colegas de caixa cujos planos são fre-
quentemente alvos de ácidas críticas por parte de 
Anselmo:

“Minha maior lástima é estar cercado de fósforos 
sem perspectiva. Passar, sabe se lá quanto tem-
po, dentro de uma caixa para, eventualmente, ser 
usado por alguma criança estúpida para acender 
um rojão de festa junina. Isso se a criança não se 
queimar…”, pensava revoltado.

O tempo que não gastava proferindo desfeit-
as contra seus conterrâneos (atividade da qual 
extraía mais prazer do que gostava de admitir), 
Anselmo dedicava-se ao exercício de sua imag-
inação. Passava horas pensando como deveria ser 
a vida de um isqueiro. Não um isqueiro de plásti-
co daqueles que se compra em uma banca de jor-
nal. Não, longe disso. Ele queria mesmo era ser 
de metal, brilhante como a chama que produziria. 
Mas, mais importante que isso era seu dono. Son-
hava em ser utilizado por alguma figura de im-
portância imensurável. Um líder político que, logo 
depois de ter tomado uma decisão que mudaria 
os rumos da civilização ocidental, o sacaria do 
bolso aconchegante do paletó para acender seu 
charuto e relaxar. Ou então a sua fantasia predil-
eta: uma escritora de fama mundial que, em meio 
à produção de sua opusmagnum, (cuja influência 
seria rememorada por incontáveis gerações) lem-
brar-se-ia que seu querido isqueiro está sem flu-
ido e recarregá-lo-ia o mais rápido possível, pois 
acender um cigarro de qualquer outra maneira 
seria algo impensável para ela.
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pletamente sua chama, ele teve tempo suficiente 
apenas para olhar rapidamente ao seu redor e 
constatar que, realmente, o fogo estava lindo.

O jovem fósforo possuía uma confiança in-
abalável na inevitabilidade de suas fantasias se 
realizarem. Ele jurava que até já conseguia sentir 
o cheiro do tabaco ao qual ele atearia fogo com 
tanto prazer. Tudo isso em um futuro próximo. 
Mas, conforme suas fantasias ganhavam força, 
crescia seu descontentamento com a situação na 
qual se encontrava. Tinha fé na chegada do mo-
mento aguardado, porém se incomodava profun-
damente com a demora.

Enquanto imerso no produto de sua fértil imag-
inação, Anselmo tornava-se completamente al-
heio ao que ocorria a sua volta. A prova disso é 
que algo já aguardado pelos outros fósforos se 
apresentou de maneira absolutamente abrupta a 
ele: uma luz cegante subitamente iluminou os ha-
bitantes da caixa. Sem que houvesse tempo para 
raciocinar e compreender o que estava ocorren-
do, uma mão gorda e suja de terra retirou nosso 
protagonista de onde ele estava e, segurando-o 
pelo corpo, raspou sua cabeça contra a lixa da lat-
eral da caixa e levou-o rapidamente ao pavio de 
um rojão. Era dia de festa junina e os fogos es-
tavam lindos.

Recuperando-se minimamente do choque, An-
selmo não hesitou em bradar aos outros fósforos 
o seguinte grito, carregado, não de fluido para is-
queiros, mas sim de angústia:“É certo, não passo 
de um fósforo, um peregrino sobre a terra! Mas e 
vocês, são mais?” E, antes do vento apagar com-
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 — Faculdade.
 — Você gosta da faculdade?
 — Não. Não muito. Mais ou menos. A voz do 

menino era simultaneamente calma e tensa.
 — Então por que está nela?
 — Porque é preciso.
 Ouviu-se um suspiro.
 — Quer se explicar melhor?
 Por um instante, o garoto pareceu confuso 

como se nunca tivesse que responder algo tão ób-
vio.

 — Quero ter um bom emprego.
 — Para quê? A voz insistiu.
 Ainda que ligeiramente estranhasse as per-

guntas, continuou a discorrer sem pensar duas 
vezes.

 — Para ganhar dinheiro, sustentar uma 
família.

 — E...
 — E? Ser alguém na vida, conquistar coisas.
 — E ser feliz? A voz sugeriu.
 — Sim.
 — Você é feliz agora, João?
 O menino piscou, desgrudou os lábios, confl-

itante. A pergunta o pegou de surpresa e ele não 
fazia ideia de como respondê-la.

 — Porque você acredita que essas coisas que 
disse o farão feliz? A voz completou.

 O olhar do jovem se deitou, pensativo. Para 
ele, as perguntas quase não faziam sentido.

4º ColoCAdo 

setor de Manutenção e Controle de Qualidade
Pedro Henrique Leitão Pereira

 O garoto estava sentado numa cadeira de 
madeira, sua postura ereta, seu olhar fixo em lu-
gar nenhum. Quase não piscava. Até sua respi-
ração mal percebia-se, tampouco algum movi-
mento que comprovava que estava em qualquer 
estado senão o de transe. Rodeava-o um cubículo, 
uma câmara semiprivada de entrevista com finas 
paredes marrons e fraca iluminação, o que confe-
ria ao ambiente um tom sépia escuro e uma sen-
sação onírica.

 À sua frente, talvez onde sua visão pairava, 
ressoou uma voz.

 — Qual o seu nome? — Grave, cansada, so-
turna.

 — João Carlos — nada além da boca do ga-
roto se mexeu. Suas mãos ainda sobre as pernas; 
seu olhar, apenas olhos.

 — Faz dezoito anos esse ano, certo, João?
 — Semana que vem. Sim.
 — Vou te fazer algumas perguntas breves. 

Quero que seja sincero e direto nas perguntas, 
tudo bem?

 O rosto do menino inclinou-se levemente 
para baixo.

 — O que tem feito da vida, João? Escola, fac-
uldade, trabalho?
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 — Muito bem. Só mais uma coisa para aca-
bar, João. Você sonhou ontem?

 — Não. A postura do menino voltou a ficar 
ereta, as mãos paradas sobre o corpo, o olhar fixo 
em lugar nenhum.

 — Sonhou essa semana?
 — Não.
 — Qual foi a última vez que sonhou? Final-

izou a voz
 — Não lembro.
 Passou-se um instante. Dois. A luz da lâm-

pada tremulou, emitindo um zumbido elétrico. Ao 
fundo, ouvia-se outras vozes: graves, soturnas e 
neutras. Folhas de papel sendo viradas. Um ba-
rulho silencioso. Suspiros inaudíveis ensurdece-
dores.

 — Posso ir agora? João Carlos perguntou.
 — Pode.
 Vagarosamente, o corpo do garoto foi desa-

parecendo. Seu semblante, desleixando-se con-
forme sua imagem dissolvia-se, até restar apenas 
a ordinária cadeira vazia.

 Pela primeira vez, a voz ergueu seu tom além 
do meramente audível:

 — Número nove-oito-oitenta-e-cinco-qua-
tro-vinte-e-dois-zero-sete sem defeitos. Liberado. 
Pode mandar o próximo.

5º ColoCAdo 

Bem-aventuradas as Crianças do Mundo
Francisco Guimarães Moreira F. Mendonça

Argentina. 2001. 
— Pipa! Já disse para não forrar o chão com os 

classificados do jornal. Preciso deles. 
Com esse alarme, Juan Martín Chocho Martínez 

acordava seu irmãozinho, Miguel Fernando Pipa 
Martínez, que dormia no sofá com Marat, o cão, 
em suas costas. A surpresa foi grande para acordar 
o pequeno, mas, nem tanto para o quadrúpede, 
que desceu de onde estava e se dirigiu a um canto 
sem abrir os olhos nesse trajeto. 

Pipa caminhou na direção do irmão arrastando 
seu cobertorzinho sem se importar com o tanto 
de poeira que arrastou junto. 

Não tinha mais nada para forrar a cama do 
Marat. Ele ia acabar sujando o chão. De qualquer 
jeito, ele sempre acaba dormindo em cima de mim 
mesmo. É espantoso esse costume argentino de 
criar apelidos dissílabos com tamanha facilidade. 
Nossos apelidados em questão são Chocho, de 
vinte anos, e Pipa de oito. Assim, eram chamados 
desde antes da morte dos pais e, como não tin-
ham móveis para encher o pequeno apartamento 
em que, por hora, viviam, resolveram conservar 
os apelidos para encher o ambiente da fraterni-
dade que é tão usual entre o irmão mais velho e o 
mais novo. 
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imediatamente. 
— Não quer dormir antes? 
— Durmo quando voltar. 
E bateu a porta, que seria aberta algumas horas 

depois.  
* 
Assim queChocho passou pela porta na sua che-

gada, por um triz não esmagou Super Carl, um 
brinquedo desses de heróis de cereal fabricados 
pela televisão. Logo depois, chegou Pipa, que, 
rapidamente, pegou o mini ídolo como um pirata 
recolheria seu dobrão de ouro. 

— Trouxe dinheiro? 
— Sim, pouco. Ainda assim, melhor do que nada. 
— Sabe, Chocho, desde que a escola fechou, ten-

ho achado muito chatos esses dias aqui sozinho. 
— Você é criativo. Tenho certeza de que vai achar 

alguma coisa para fazer. 
— E eu achei. 
— Que bom. E o que é? 
— Vou criar meu próprio país. Será aqui mesmo 

no apartamento. Eu serei o rei ou o presidente e 
você será meu vice-rei. Que tal a ideia? Arrumare-
mos algum cargo para Tio Bumi desde que ele não 
peça muito em troca. 

— Depois do meu cochilo, conte-me tudo. 
— Eu vou, eu vou. Super Carl será meu secretário 

e ouvirei a opinião dele antes de qualquer decisão. 
Quando você acordar, já teremos uma Constitu-
ição e um Banco Central. Não sei o que é, mas tem 

— Ah! Chocho, nem me lembro da última vez que 
você me acordou. Voltou para casa mais cedo? 
Você parece não ter dormido nada. Pelo menos te 
pagaram?  

— Não recebi nada. O anúncio era falso. O Sr. 
Bauza disse que o pagamento começava só depois 
de duas semanas. Agora, pare de falar alto. Preci-
so pensar. 

— Podia ser muito pior. Olha essa notícia: vamos 
ter outro presidente. Já estou perdendo as con-
tas, mal consegui gravar o nome do anterior.  

— Vejamos. Temos a de cuidados de cães... Só 
que é muito temporário. Terá de ser esse mesmo. 

— Você sempre foi bom nisso. Lembra aquela 
vez... 

— Chega dessa faladeira. Volte a dormir ou vá 
fazer qualquer coisa. 

— Estou farto de dormir no sofá. Quero minha 
cama de volta. Quando o Tio Bumi vai sair de lá? 

Tio Bumi fora nomeado tutor de ambos desde o 
trágico acontecimento. Todavia, a mudez e a idade 
avançada fizeram com que, de cuidador, passasse 
a cuidado. Mesmo assim, não deixava de ser uma 
peça decorativa peculiar naquele ambiente tão 
pobre. Gostava muito de dobradinhas e tinha uma 
disputa particular com Marat pelo posto de ter-
ceira cabeça pensante daquele recinto. Naquele 
momento, Marat estava na frente por um pescoço 
e meio.  

— Trate de se comportar. Pode ser que eu volte 
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como faxineiro de um sanatório sugaram-lhe o 
vigor jovial, que vinha bravamente resistindo até 
que, por fim, caiu derrotado e foi se juntar à lu-
cidez de Tio Bumi no País do Adeus-para-Sempre. 

— Então, nunca viu um louco? 
— Não, Pipa, nunca vi. 
E, cada vez mais, a porta batia e voltava a se 

abrir em um intervalo maior do que da última vez. 
* 
— Pipa, onde está o Marat? Aqui está nosso jan-

tar e há um pouco para ele. 
— Foi ao banheiro na rua. Finalmente, consegui 

adestrá-lo para fazer isso. 
— Bem, acho que nunca vou me cansar dos re-

sultados de toda essa disciplina. Você deveria ser 
candidato quando crescer. 

— Não ponha ideias na minha cabeça, bom ci-
dadão. 

— Cidadão? 
— É. É assim que nos lugares civilizados as pes-

soas se chamam.  
No fundo, Chocho não pôde conter o pesar no 

seu interior. Esses apelidos talvez sejam uma das 
últimas coisas que restaram de um tempo em que 
tudo era mais fácil. Por outro lado, como essa fan-
tasia de governo estava fazendo as pirraças do 
irmão diminuírem como mágica, resolveu se calar. 

Quando acabava de pôr seu casaco para mais 
uma aventura, Chocho se surpreendeu com a fig-
ura bizarra de Tio Bumi atrás da porta, agarrando 

cara de ser coisa importante. 
Talvez Chocho tenha exagerado ao taxar o pobre 

Super Carl de herói de segunda classe. Sempre, ao 
final da propaganda de cereal, Super Carl apare-
cia para fazer um grande anúncio para todo seu 
público. Em geral, era sobre andar com cuidado 
ou respeitar os mais velhos. O protetor e amigo 
das crianças era a frase de destaque na embala-
gem do boneco. 

* 
O sono do irmão mais velho não durou muito, 

pois, por toda parte, ouviu-se o ranger das tábuas 
do chão, que, na certa, indicavam o caminhar de 
Pipa de um lado para o outro.  

— O que está tramando agora? 
— Estou juntando todo papel que conseguir 

achar para colocar o selo oficial do governo, que 
eu mesmo desenhei. Vou colocar um tigre segu-
rando uma planta na pata esquerda e flechas na 
direita. 

— Boa ideia. 
E as mudanças não parariam por aí. Pipa estati-

zou tudo aquilo de que as traças ainda não haviam 
tomado conta. O velho sofá virou Secretaria de 
Segurança, as tábuas desprendidas do chão gan-
haram o nome de ruas, e Marat foi investido no 
cargo de Interventor Nacional.  

Se não fossem por essas intervenções do 
irmão, Chocho já teria se tornado uma máquina 
monossilábica. Os dois meses em que trabalhou 
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* 
A busca não prosperou e a noite acabou chegan-

do. Pipa estava em sua mesinha carcomida com 
Super Carl visivelmente despedaçado com bar-
bantes e fitas amarradas a ele. 

— Estou preocupado. Não o encontrei por toda a 
vizinhança... Que cheiro insuportável é esse? 

— Deve ter sido Marat. Desaprendeu a ir à rua e 
resolveu fazer aqui dentro mesmo. 

— Está por toda parte. Parece vir do chão. 
— Nomearei uma comissão da Secretaria de Sa-

neamento para averiguar. 
— Você inventa cada uma. 
Durante todo o diálogo Pipa manteve a vista 

baixa. 
— O que houve com seu boneco? 
— Uma fatalidade. O Protetor do Povo acabou 

pagando com a vida.  
— Protetor do Povo? 
 — Sim. É um defensor. Permite que durma-

mos com os dois olhos fechados. Veja o que fizer-
am com ele. 

* 
Certo dia, Chocho chegou em casa mais cedo. 

Como lhe pagaram adiantado, queria fazer uma 
surpresa para seu irmãozinho comprando um 
novo boneco de ação, que viesse a suprir a lacuna 
deixada pelo finado Super Carl. 

— Você chegou cedo. 
— E não cheguei sozinho. Tenho uma surpresa... 

seu braço após um rápido lampejo e fazendo care-
tas estranhas como se suas bochechas estivessem 
sendo esticadas dos dois lados. Como não enten-
deu aquele gesto, disse a primeira frase que lhe 
veio à mente: 

— Sua dobradinha está perto da pia, Tio Bumi. 
* 
Dessa vez, o intervalo entra e a saída de Chocho 

e o seu retorno foi o mais longo já visto. Quando 
voltou, se deparou com o irmãozinho imóvel para-
do diante da janela. 

— Pipa, desculpe a demora, Sei que deve ter fi-
cado chateado. 

— Não, meu irmão-cidadão, não é nada.  
— Você está olhando de um jeito tão estranho lá 

para fora. 
— É errado odiar alguém? 
— Be... Bem... É um sentimento humano, todo 

mund... 
— Tive que tomar uma decisão muito difícil hoje. 

E antes que o irmão mais velho respondesse: 
— Demiti o Tio Bumi. Ele fica na cama o dia todo. 

Os cofres públicos não podiam sustentar. 
— Ele não deve ter ficado contente com sua de-

cisão, não é?  
— Nem um pouco. Até saiu para um passeio. 

Deve ter tomado um choque de realidade. 
 — É estranho. Ele nunca sai de casa. Vou 

procurá-lo. Pode ser perigoso um idoso naquele 
estado andando por aí. 
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— É o destino dos inimigos públicos como ele, 
um animal desprezível. Encontrei o Super Carl 
cheio de marcas de dentes e coberto de baba. De 
nada adiantou remendá-lo. São tempos difíceis, 
Chocho. Devemos cortar custos. Não queremos 
nenhum banco estrangeiro batendo à nossa por-
ta. A austeridade precede o bem maior. 

O mais velho caiu de joelhos, quase perdendo os 
sentidos. 

— Você me censura pela arma, cidadão, sendo 
que ela é o seu legado. 

— Deveria ter me livrado dela. Prometi jamais 
fazer aquilo de novo. Eu não sou exemplo, nunca 
escondi isso. 

— Pare de falar um minuto e veja! Veja o que 
fizeram conosco. Eu tenho só oito anos! Você tem 
vinte e está mais velho do que nosso pai quando 
morreu. Não precisamos deles, da sua burocracia, 
dos discursos oficiais e dos jantares de gala. Te-
mos nosso próprio governo, nós fazemos as leis. 
Não precisamos mais dormir de olhos abertos, 
nos preocupando se um maluco armado vai nos 
degolar para roubar nosso pão. 

Naquela noite, nenhum tiro foi disparado. Aliás, 
nunca mais um ruído foi ouvido vindo daquele 
apartamento.  

Estou vendo que esse fedor não saiu. Vou falar 
com o senhorio. 

— É bom abrirmos as janelas. 
Pipa se virou e revelou um objeto preso no 

elástico da calça cujo brilho espectral aterrorizou 
Chocho de uma forma que só os fantasmas do seu 
passado sabiam fazer. 

— É uma arma na sua cintura? Me dá ela aqui, 
agora! 

— Ela é necessária. Estamos sem o Protetor do 
Povo. 

— Chega dessa sua fantasia. Isso aí não é para 
brincar. 

Chocho se aproximou violentamente de Pipa e 
percebeu sobre a mesa um jornal recortado, ex-
atamente na parte do anúncio que havia olhado 
semanas atrás quando procurou emprego no San-
atório. E então olhou para Pipa como se exigisse 
uma explicação. 

— Foi melhor para Tio Bumi que eles o levas-
sem, Chocho. Quebraríamos com ele aqui. Idosos 
são um estorvo para o erário. Leia os jornais e me 
dará razão. 

— Vou tirá-lo de lá!  
— Agora, somos nós dois, irmão, como deve ser. 

Não precisamos de mais ninguém. 
— Marat! O que você fez com Marat? 
— Não podia tê-lo deixado impune, Chocho. Tive 

de fazer algo que me doeu mais do que imagina. 
— O cheiro! Meu Deus. 
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Escorre e corre pelo telhado
e dá um beijo no nariz
do menino
que ri e balança a cabeça
em desaprovação à bagunça.

Quando acaba a função,
o céu se recolhe no azul.
O menino se recolhe no jardim,
pega sua caneca com todo o céu dentro
e num gole único
saboreia o gosto dos sonhos
que habitam as elevadas moradas.

1º ColoCAdo 

Caneca de sonhos
Rick Azevedo da Cunha

O menino contou um segredo às nuvens
Chegaram a chorar de tanto rir
Ele abandona palavras de negação
Lava seus pés de cansaço
E coloca uma caneca no cimento

Pisa numa poça de gargalhas
e escorrega numa bronca.
Desviando do dedo julgador,
corre à janela que está 
com um sorriso cinza

Espera

Molha as mãos no céu
que se faz líquido
todo inteiro
para caber
num alumínio amassado

Céu bagunceiro,
não acerta apenas o alvo
Molha as folhas
que se murcham escondidas
de tanta ansiedade.
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chamam de descanso 
eu chamo de preguiça de encarar a realidade 
os chefes do capitalismo, porém 
não abandonam os escritórios para as sestas ves-
pertinas 
e não admiram a porta do sol 
(ser rico é relativamente fácil 
tornar-se capitalista tem se provado cada vez 
mais trabalhoso) 
dizem por aí que quem causou a crise na europa
não dorme por culpa do remorso 
entretanto, kundera se faz mais certeiro que nun-
ca: 
a pólis se gera por ela mesma 
e a recuperação é vista chegando a passos largos 
– inclusive para os míopes –
aqui não há mulheres nos bares 
me parece que existe alguma lei silenciosa que 
lhes proíbe a cerveja 
não posso esconder o prazer 
de me sentir uma latino-americana revolucionária 
toda vez que vou ao balcão e peço: una cerveza
o barman (its always a man) 
me olha com espanto 
e eu esboço um sorrisinho safado 
de quem sabe da guerra 
mas não poderia se sentir mais indiferente e 
imune a ela 
é como uma mini revolução 
e sabes o que dizem dos revolucionários: 

2ª ColoCAdA

Maria Eduarda Ferreira José

quando tiver tempo 
envie uma carta cheia de gracinhas ao meu novo 
continente 
não se dê ao trabalho de assinar o fim da folha 
sei que o jeito como teu nome fica no papel te in-
comoda profundamente 
e sei também que não se sentirias mais o mesmo 
caso eu fosse incapaz de reconhecer tua grafia 
te convidarei para uma visita e 
como bons novos – velhos amigos 
nos encontraremos em sanginés
para tomar chocolate quente com porras 
(sim, porras 
que aqui neste mundo ao contrário significa: chur-
ros) 
te contarei timtim por timtim de como anda a 
minha vida 
e reclamarei que desde que vim para cá  
minha garganta não para de arder  
entretanto, sigo me mostrando incapaz de largar 
o fumo 
não é vício: é hábito 
que não consigo largar porque não consigo largar 
de mim 
aqui dormem de meio dia às seis 
e o sol se vai às dez 
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e se o bar é livraria 
a literatura também é proibida às mulheres? 
não a mim 
latino-americana ousada que bebe e escreve poe-
mas nas mesas deles 
e nem às escritoras que povoam as estantes das 
bibliotecas 
se pudesse dar-lhes um conselho, diria:  
cuidado com o que proíbem 
não é porque cobram em euros 
que podem mudar o curso natural das coisas 
saudades, querido 
aprendi algo: a vida é dos homens 
a imortalidade pertence às mulheres.

necessitam de um norte 
o meu é chocar o patriarcado europeu 
pouco, contudo 
continua sendo melhor que nada 
decidi usar um diário em madrid
e em meu segundo dia aqui escrevi que sinto sau-
dades 
porque só consigo ser cem por cento sincera con-
tigo 
dizem que quando se está fora 
qualquer visita acelera o coração 
a tua, entretanto 
me faria cerrar os dentes em um sorriso 
e falar besteirinhas nos bares até amanhecer 
só saber ser sincera contigo é a mais pura verdade 
jamais lançaria mão de clichês nesse poema 
porque: 
1- sou uma mulher original, babybaby
2- sei o quanto os clichês te desagradam 
hoje fui a um bar 
que misturava cerveja e livraria 
doeu em mim 
sei que doeria em ti também 
se for para nossos dois maiores prazeres se mis-
turarem 
que seja: na mesa de um bar sujo 
com nossos livros 
e as contribuições (muitas vezes sem sentido al-
gum) 
dos velhos bêbados 
e não em um canto alternativo da espanha
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Ao verem finalizado o singelo grito de liberdade
(dado com os pés,
e não com a voz)
Cumprem sua momentânea função — naquela ci-
dade
(ainda que não saibam
nem seus próprios avós)

Juntos e devagar desaceleram seus corações
O peito desabrocha com um suspiro de alívio
Já não lhes incomoda a cama por fazer,
nem seu dever de casa,
nem o brinquedo a se querer.
Vagarosamente interrompem a corrida de suas vi-
das
para continuarem a andar
unidos
Ainda que, ao caminhar
perdidos
Tenham sempre que se provar
destemidos.

A grande medalha da maratona
os dois já carregam consigo
e não há quem possa lhes tirar.
A essência do que buscam ao correr
mora no seu amigo
e no sorriso a lhe acompanhar.

3º ColoCAdo 

descendo a rua
Kim Mello Queiroz  

Entre dois meninos
o ar que divide a corrida.

Pela ladeira estreita do bairro carioca
os sorrisos brancos desatam o vento amarrado
e seus passos se tornam pegadas de alegria,
pintando rua abaixo.

O fim ainda descansa distante
à espera do vencedor
O suor dos meninos é derramado
mais e mais, a cada instante
suas pernas até se cansam
mas esquecem de sentir dor

Eis que como milagre
evitando a malícia urbana
que invade relações,
desune multidões
e forma competições
Se ergue a pureza da alma humana
na simplicidade de duas crianças
e de suas nobres emoções
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deve virar bandido
dos 18 não passa
já nasceu homem nunca nasceu
já cresceu gritando jogando bola de escola nem 
dos 15 não passa da vida não passa 
dessa idade quem sabe pai não tem mãe também 
não brincou de bandido pai não deve ter 
dessa noite quem sabe se 

4º ColoCAdo

Pela rua
Fernando dos Santos Carvalho

O moleque é esperto se machuca e não chora 
rouba goiaba anda por todas as ruas 
corre atrás de pipa cata linha 
se desdobra pula corre mais 
anda mais se perde sozinho 
ninguém pode acompanhar tá sempre na rua 
é quase sem mãe pai morreu ou coisa parecida 
é sempre acusado culpado quase fica de pista 
quase morre na pista pai quase não tem sorte em 
tudo 
menos na vida é brabo se precisar ele briga 
sem escolha ele briga 
se precisar ele corre 
com medo ele corre se esconde Mãe morreu ou 
coisa 
parecida foi humilhado 
não chora e vai crescendo nunca engatinhou 
nasceu andando nasceu homem 
nasceu falando sem dinheiro
pra doce 
rouba Sem dinheiro pra bolinha de gude 
acha Sem dinheiro pra comer se encaixa 
se aperta canela russa cara de pau 
pede um pedaço se convida 
Não pede colo não tem colo 
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Desgraça em chuva irá trazer.

Veja a Serra do Mar:
Está cedendo, cedendo...
E seus alúvios se alagaram.

Vá, Tiê! Vá e voa junto às gralhas!
Avisa a este mundo que já é tarde.

5º ColoCAdo 

vaticínio de Março para sagitário:
Guilherme Malvoti Geraldino

Esta cor viva de sua crista
Não conhecera o brilho aquoso
E vendo o vale com orvalho
Seu canto agudo se enrijece.

Tão forte cresce todo galho
Na nava que você conhece,
Que não há palha à sua vista,
Somente um ventre glorioso.

Mas, Tiê Preto, me preocupo
Que cedo a gralha cante ao longe,
Seu canto azul escurecido.

É sabido que homens e pássaros
Não sustentam tanta ansiedade.

Pode ver que sua senhora,
Desde que vem a enlouquecer,
Varre a varanda, a cada dia
Mais volumosa e alaranjada.

Este viveiro que prendia
Agora já não mais abraça.
E a ventania que aqui vigora
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“Além do virtual”
Isis Zaidan da Silva

1º ColoCAdo
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“Gol olímpico”
Gabriela Lino

2º ColoCAdo
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“overdose de ideias”
Fernanda Josino Monteiro da Silva

3º ColoCAdo
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“Incompreendida pelo mundo”
Carla Daniela da Silva Nepomuceno

4º ColoCAdo



66 67

“Por trás de um olhar”
Paloma da Silva Nepomuceno

5º ColoCAdo
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“Prisão de sentimentos”
Paloma da Silva Nepomuceno
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“Prisão de sentimentos”
Paloma da Silva Nepomuceno
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2º ColoCAdo

Grãos selecionados
Jefferson Medeiros da Silva Júnior
https://vimeo.com/233587564

1º ColoCAdo

ritmo Juvenil
Lucas Miranda Gonçalves
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=IohTlm6J7PU

3ª ColoCAdA

solI
Luana Serpa
Alex Lopes
https://vimeo.com/235460203

4ª ColoCAdA

Prazer em conhecê-la
Carine Costa Azevedo
https://vimeo.com/235427259

5ª ColoCAdA

sinto Muito
Ana Carolina Lachtermacher
https://vimeo.com/198276682
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