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PREFÁCIO 

               O ano de 2020 ficará registrado nos autos da história mundial como o 

mais desafiador e impactante momento pandêmico social já catalogado. 

Obviamente, em outros séculos, semelhantes catástrofes sanitárias foram 

registradas, todavia, nunca com os recursos e paramentos tecnológicos∕científicos 

disponíveis como na atualidade.  

              "Memórias da Pandemia: contos, terror e poesias" traz em voga as mais 

diversas situações impostas compulsoriamente à nossa sociedade diante de um 

vírus mortal, invisível e lastimosamente descurado por parte das governanças. 

Paralelo a isso, nos depara com uma sociedade dividida entre seguir rigidamente 

os protocolos de um sistema de isolamento social versus uma tentativa frenética 

de manter a sanidade física e mental, adaptando-se de forma manquitola às 

atividades diárias para garantia da economia familiar. 

             Inegavelmente, esta obra que você está prestes a vislumbrar, baseada em 

um fato deveras marcante, elucida de forma irrefutável, real, crítica e reflexiva, 

nossa vivência em um período de profundas incertezas.   

             A Covid-19, abordada nas 30 obras compiladas nesta primorosa 

publicação, nos imerge em uma temática até então desconhecida pela maioria: 

como sobreviver em meio ao medo, à ansiedade, à depressão¸ às incertezas e uma 

miscelânea de outros sentimentos outrora desconhecidos (ou despercebidos). 

             Impossível não se ater, durante a leitura, ao processo de reconstrução, 

ressignificação, comoção e mudança de hábito que se instauraram no percurso 

desta tragédia não anunciada. A população mundial teve de reaprender a 

conviver em sociedade, ou conviver com a solidão, além de assentir com um 

pequeno grupo incrédulo, que ainda insiste em afirmar que o vírus não passou 

de uma constipação.  

            Parafraseando aleatoriamente os grandes autores desta obra, neste 

momento caótico, que por vezes parece um eterno looping colocamo-nos em 

lugares inóspitos, viajamos para dentro de nós mesmos, fizemos uma releitura de 

nossas vidas. Expomos nossos medos e angústias, já que uma máscara e um 

álcool em gel foram, e ainda são as poucas armas das quais dispomos. Ficamos 

mais frágeis, em um primeiro momento, para posteriormente descobrirmo-nos 

fortes o suficiente para dizermos: "não é uma boa hora para morrer". Nos momentos de 

tensão, de solidão, os monstros internos que carregamos durante nossas vidas foram 

expostos explicitamente sem que tivéssemos controle e possibilidade de guardá-los 

novamente dentro de nossos guarda-roupas. A vida pareceu uma longa jornada 

praticamente claustrofóbica, onde muros irreais foram construídos por nós mesmos, 

imbuídos em nossos mais perversos e frívolos devaneios.  

             Outra parte, por sua vez, mais carente de empatia e de discernimento, crendo 

assim como dito supracitado que o vírus não passava de uma gripe, insistiu em 

aglomerar e a desrespeitar as medidas básicas de proteção, colocando assim, a vida de 

terceiros em perigo, sem o menor pudor ou remorso. Desde meados de fevereiro de 

2020, após a chegada do Sars-CoV-2 (nome nada poético designado ao Covid), outros 

países do mundo alertavam uma segunda onda... E ela chegou. Instaurou-se e ali ficou. 

Em nossos devaneios ou nas noites insones viajamos para um futuro não muito distante 

aonde a cura já chegou. E essa cura, enquanto não chega nos torna poéticos, proféticos 

ou patéticos, cada qual na sua posição. 

           Sabe-se que a cura para tal vírus ainda segue a passos lentos, mesmo sendo 

objeto de prioridade aos cientistas, mas todos têm a consciência de que é um 

processo que requer estudos, requer habilidade... E tempo.         



            Que esta obra contribua para a formação de uma memória social, registro 

e documentação de um momento de proporções únicas, dentro de uma 

perspectiva antropológica, partilhada em escala global. 

             Como diz o grande mentor e terapeuta transpessoal, William Sanches, 

"Quem tem dor, tem pressa". Finalizo compartilhando meu desejo: Que 

brevemente possamos colocar nossos abraços e conversas em dia, frente a frente 

e que as máscaras sejam a lembrança de um tempo nebuloso de uma Guerra que 

chegou sem avisos, deixou rastros de tristeza, mas que acima de tudo nos 

ensinou o real significado da palavra resiliência.  

 

              Façamos um minuto de silêncio aos milhares que partiram sem poder 

dizer adeus e àqueles que, desde o princípio não mediram esforços para estar na 

linha de frente, dentro dos hospitais, representando o Divino aqui na mãe Terra. 

 

 

Carisiane de Cássia Pires 
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1 

 

A MÁSCARA 

Heloisa Regina Turatt Silva 

 

Apertei o botão do elevador para o sexto andar. Como faço todos os dias 

para chegar ao meu trabalho como secretária no escritório de advocacia do Dr 

Cabral Mota. Tenho alguns minutos para refletir como este ano foi bizarro. 

Tantas coisas horríveis acontecendo. A pandemia que nos limitou os 

movimentos, e nos obrigou a usar essa máscara nojenta que dificulta a 

respiração. Mas vamos aceitar, se nos deixa seguros vamos usar com paciência. 

Este ano ainda teve o incêndio na Austrália, os vários terremotos - Caribe, 

Turquia, México- e a nuvem de gafanhotos devorando as plantações na 

Argentina. Nossa aquilo sim, foi bizarro. Uma das pragas do Egito, brincamos em 

casa que o mundo estava acabando. Ainda teve o ciclone bomba, causando uma 

tremenda destruição. Meu amigo teve as janelas de vidro arrancadas pela força 

do vento. E não posso esquecer do tremendo incêndio no Pantanal causando 

uma devastação sem precedentes. Aquelas reportagens que mostravam os 

animais queimados era de cortar o coração.  

Puxa vida, o que mais virá por aí? Ainda faltam 8 semanas para acabar o ano. 

Ainda dá tempo de acontecer muita coisa, que medo! Tomara que as coisas se 

acalmem logo. 

O elevador para no meu andar e vou até o escritório para começar meu dia de 

trabalho. Abro a porta, sou sempre a primeira a chegar. Preparo o café, para 

quando a equipe chegar ter um café fresquinho para começar bem o dia. A 

equipe é composta pelo Dr Cabral Mota, o advogado que gerencia o escritório e 

cinco estagiários que estão terminando seus cursos de direito. A primeira a 

chegar é a Carlita, uma querida. Sempre animada e louca por um café.  

- Bom dia! Menina, hoje o trânsito estava uma loucura. Não sei, as pessoas 

pareciam agitadas. Vi umas pessoas se aglomerando no banco quando vinha pra 

cá. Não respeitam o espaço entre si na fila e nem todos estavam usando a 
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máscara. Todos deviam usar máscara é mais seguro. A minha não tiro por nada. E 

aí tem um café quentinho pra mim? 

Eu sorrio e passo uma caneca que já estava na minha mão, esperando. Penso 

então nessa máscara, hoje ela está particularmente desconfortável. Coçando. E 

vai ser um dia intenso, temos vários horários de atendimento agendados, não 

vou poder tirá-la nenhum minuto.  

Em seguida chegam Carmem, Lucio e Rogério. Os três são da mesma turma da 

faculdade, logo são bem amigos. Eles sempre fazem rodízio de carona, hoje foi o 

Lucio a vir dirigindo. Já chegam falando sobre os casos que estão analisando, 

trocando ideias sobre as defesas. É bem bonito ver a motivação deles. O Dr. 

Cabral Mota só vem a tarde e a Ana Maria vai atrasar. Ela é noiva e só tem cabeça 

para os preparativos do casamento. Então me avisou ontem que iria atrasar pois 

iria escolher as flores para a igreja.    

O dia corre normalmente, eu fazendo a triagem no diário oficial em busca das 

audiências do doutor, atendendo as ligações, encontrando os arquivos para os 

estagiários. A máscara ainda coça muito e sinto uma umidade nesta região, esse 

calor também não ajuda.  

Mais tarde recebi uma ligação da mãe da Ana Maria dizendo que ela não 

poderia vir, que ela estava doente e no hospital. Perguntei se era o corona, e ela 

em prantos só conseguiu me dizer que não sabia o que era, mas era grave.  

Contei aos meninos que ficaram desesperados pois tivemos contato com ela 

ontem. O medo que já temos e nos sufoca se tornou mais presente agora. 

Acalmei o pessoal, pois não tínhamos certeza do que era. 

Carlita veio da sala dos fundos, com os olhos esbugalhados e branca como 

papel. 

- O que houve Carlita? Perguntei tensa. 

- Tá dando na rádio gente... outro vírus tá circulando na cidade... mas não 

sabem direito do que se trata. As emergências estão lotadas, mas os médicos 

ainda não dizem qual o sintoma desse novo vírus. Mandaram todos voltarem 

para casa, sem interagir com ninguém. 

Ficamos todos assustados. Olhamos pela janela e havia uma agitação geral na 

rua, pessoas correndo, carros quase batendo, e achamos melhor irmos todos 

para casa.  
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Liguei para o Dr Cabral Mota para avisar e a empregada atendeu. Dava para 

ouvir no fundo a esposa dele em prantos. Fique atônita, o que havia acontecido, 

a empregada só me informou que ele havia morrido, mas não tinha mais 

informações. 

O que está acontecendo? Contei aos estagiários e ficaram todos 

desesperados, decidimos ir embora logo.  

Minha máscara está muito úmida, coçando muito. Mas não posso tirá-la, 

principalmente agora com esse novo vírus no ar. 

Descemos rapidamente, todos estavam correndo desesperados na rua. Cada 

um de nós foi para o seu lado e, pensei que precisa comprar comida pois não 

tinha como saber por quanto tempo ficaríamos presos em casa novamente. 

Decidi passar no mercado, mas estava uma loucura para estacionar.  Consegui 

estacionar. 

Ao entrar no mercado as pessoas estavam com os carrinhos cheios, as filas nos 

caixas quilométricas e as estantes quase vazias.  Ouvi umas pessoas falando 

sobre um vírus “facile necrosate”, não entendi direito, um nome esquisito. Era só 

o que faltava, mais um vírus para compor esse ano. Que ano é esse? Do que se 

trata agora? A máscara é suficiente? Ela vai me proteger nesse mercado cheio? 

Enchi meu carrinho com todos os itens básicos água, arroz, feijão, enfim. 

Quase entrei em combate pelo ultimo saco de farinha da estante com uma 

mulher de olhos amarelados e uma máscara engraçada com desenho de boca e 

dentes. Ela parecia enlouquecida achei melhor deixar ela levar a farinha. Os 

carrinhos se esbarravam na minha frente, que loucura! E a máscara começou a 

pinicar, já estava a muito tempo com ela, precisava trocar, mas não dava para 

fazer nada agora. A urgência era voltar para casa. 

Fui para a fila do caixa pagar minha conta, foi quando percebi os olhares 

estarrecidos para a porta de saída. Uma mulher estava sendo levada por dois 

seguranças com o rosto todo ensanguentado. Meu Deus, o que aconteceu, eles 

bateram nela será? O que ela fez? 

Agora vi alguns carrinhos abandonados, as pessoas estavam correndo e 

fugindo. Preciso ouvir as notícias. Nossa como minha máscara pinica e tá tão 

molhada. Também nessa correria e calor não podia ser diferente. Meus óculos 
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ficam embaçando direto, já tá difícil se locomover nesta loucura ainda sem 

enxergar direito só dificulta.  

Paguei minha conta finalmente e voltei para casa. Entrei larguei a chave e a 

bolsa na mesinha de entrada e deixei as compras na mesa da cozinha. Corri para 

ligar a tv, para entender o que estava acontecendo. Todos os canais estavam 

passando notícias, imagina, é claro, o mundo estava um caos.  

Tentei tirar a máscara enquanto ligava a tv. Mas ela estava grudada e doeu 

quando puxei. Coloquei a tv bem alta para eu poder ouvir, pois precisava ir ao 

banheiro para tirar a máscara e ver o que estava acontecendo. 

- Fasciíte necrosante – dizia o repórter – é este o nome do vírus que está 

trazendo desespero e levando milhares de pessoas para as emergências do país. 

O número de mortes já chega a 76% dos infectados. 

No banheiro, ouvindo essas notícias aterradoras ainda não sei os sintomas 

dessa nova doença. Quando olho no espelho minha máscara que é escura - 

escolhi uma azul marinho com florzinhas vermelhas lindas - está ensopada.  

- A fasciíte necrosante é uma infecção extremamente agressiva causada por 

bactérias que atingem rapidamente os tecidos superficiais do ser humano... Dizia 

o repórter. Mas o que isso significa. 

Tento puxar a máscara que molhada esta grudada no meu rosto, eu puxo com 

mais força e vejo que ela está trazendo partes da minha pele junto. Fico 

desesperada e vejo que a umidade não é suor e sim sangue. Retiro a máscara de 

supetão... 

- ...Os órgãos de saúde dizem para todos retirarem as máscaras, pois a 

umidade gerada pela respiração tem propiciado o desenvolvimento desta 

bactéria. Também conhecida como bactéria que come carne, ela é muito 

agressiva e gera severos danos ao organismo, e vão necrosando a pele afetada, 

levando na maioria dos casos a morte. Então se você perceber partes do seu 

corpo e rosto – principalmente aquele coberto pela máscara - ficando azuladas 

ou com formação de bolhas, procure imediatamente os postos de emergência. 

Agencias de saúde estão montando hospitais de campanha para receber os 

doentes.... 

Em meio a muita dor, e ouvindo essas notícias terríveis, vejo minha imagem no 

espelho. Meu corpo treme pela dor, meu cérebro está tentando processar tanta 
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informação. Não é mais a minha imagem o que vejo. Estou estarrecida. Meu 

rosto em sangue e pele pendurada. Onde antes havia a maldita máscara que 

devia me proteger, agora está uma figura grotesca, em carne viva brilhando e 

pulsando ao ar. A dor é dilacerante. A máscara com partes do meu rosto grudado 

ainda na minha mão. Bactéria que come carne... agressiva... infecção ... morte....  

 

 

 

 

 

Palhoça/Santa Catarina. 
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A PESSOA DA ESQUINA 

Francisco Lucas Monte Celestino 

 

Antes da crise, talvez, nas segundas-feiras, não se sabe mais ao certo a data, 

pois a pilha do tempo se esvaiu desde que esses dias de isolamento horizontal 

começaram, sempre havia uma pessoa silenciosa e pensativa parada na esquina 

de uma casa, ao lado da via em frente, por pouco, competindo pelo 

protagonismo da parede com a imagem pintada do cantor Belchior.  

Não se vê mais ninguém lá fora, como se um tipo peculiar de cegueira tivesse 

acometido a todos e nos impedido de enxergar apenas os homo sapiens. 

Olhando da janela deste velho apartamento é possível avistar o serpentear da via 

cinzenta na cidade cearense, enquanto uma ave rasga com seu voo rasante o céu 

de abril. Algumas semanas antes, os carros seguiam resolutos suas rotinas 

mecânicas e o que sobrou naquela via com sua constituição de concreto foram 

apenas linhas inertes e paralelas dos pneumáticos, como pegadas fossilizadas 

dos referidos veículos. 

Essa paisagem quase suspensa, não fosse o vento e o tremular das folhas nas 

árvores, pareceria um quadro de Van Gogh. Entretanto, quando anoiteceu 

repentinamente, a noite estrelada sumiu, já que os cúmulos nimbos impediam a 

entrada da luz da Via Láctea em nossas retinas desprovidas, há tempos, do 

espanto pelas coisas simples. A espinha dorsal da noite tirou férias do planeta 

Terra. 

Debruçado nesta janela fico pensando no passado, na pessoa da esquina e na 

ameaça biológica invisível à espreita, vigiando a próxima vítima. Nesse diapasão, 

todos os sãos confinados percebem o pior dos silêncios, o compulsório em 

detrimento da vontade individual, pois o vírus e seu genoma mostram medos 

próprios do totalitarismo. Esse último, diga-se de passagem, realiza-se à moda 

das distopias literárias, haja vista que o ente viral encontrou aliados entre alguns 

dos seres humanos.  
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Nunca soube o nome da pessoa da esquina, nem saberei sequer o seu, meu 

leitor amigo. Onde vocês dois estão? Todos nós temos um ponto de referência 

naquela via lá fora. A via é enorme e a esquina da casa é sempre solitária, mesmo 

sendo um ponto de união entre duas paredes. Talvez fosse isso a causa do 

silêncio da pessoa da esquina.  

Sinto tanta saudade daquele ser humano pensativo da esquina. Aguardava 

quem? Você, leitor amigo, e eu estamos aqui também esperando e resistindo no 

interior deste limbo interminável, por vezes, golpeando panelas para descarregar 

o nosso medo e extravasar nossa raiva incontida pelo vírus, bem como tudo 

aquilo que não deu certo neste país verde-amarelo.  

Decidi telefonar para o meu vizinho saxofonista, um senhor aposentado e 

brincalhão, para saber se ele conhecia a pessoa da esquina. Sempre o 

cumprimentava com um aperto de mão e lhe fazia troça pela sua fidelidade 

inquebrantável ao time do Ferroviário. O clima amistoso mudou e, desde as 

eleições de 2018 e das divisões nas esquerdas, eu não conversava com o Senhor 

Monti: 

--- Boa noite, Senhor Monti, aquela vitória do ferrim sobre o leão no início do 

ano foi um ponto fora da curva no campeonato cearense, falei. 

--- Quanto tempo, meu jovem vizinho? O ponto realmente fora da curva foi 

essa ligação sua, mas fico feliz com a lembrança, disse rindo. (Senhor Monti 

tocava sax na banda da polícia militar e tem uma bandeira do Brasil pendurada 

na sala ao lado de uma foto de sua falecida esposa Giovanna)  

--- O mesmo bom humor de sempre, enunciei.  

--- Sem um pouco de humor, uma boa música da Jovem Guarda na vitrola e 

uma casa em um sítio qualquer para se esconder do barulho das vias 

movimentadas, a vida seria um erro. Realmente é penoso encontrar um motivo 

para rir, quando as vitrolas e os discos de vinil foram esquecidos e o sistema 

econômico transformou os sítios em megalópoles. Contudo, isso não mais 

importa, pois o sorriso é a linguagem da contenda em tempos difíceis.  

--- Senhor Monti, a sua sabedoria é um sopro de referência em meio à 

liquidez do momento. Hoje, queria saber se o senhor conhece a pessoa que 

sempre ficava na esquina da casa ao lado da via lá fora pelas tardes? 
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--- Ninguém ficava parado naquela esquina. Passo o dia inteiro em minha casa 

e, pelas tardes, sento na cadeira de balanço, próximo à janela, mesmo antes da 

quarentena obrigatória, e jamais vi algum ser humano nesse local, salvo a 

imagem de Belchior pintada no muro.  

A conversa transcorreu por mais alguns minutos até que me despedi de 

Senhor Monti. “Ninguém ficava parado naquela esquina”. A frase ecoava em 

minha mente. Como isso será possível? Previamente à pandemia, ao voltar do 

trabalho e ao abrir a janela, avistava aquele ser pensativo e silencioso na esquina. 

Havia em mim uma espécie de receio de descer e ir ao seu encontro, perguntar 

seu nome e se era torcedor do Fortaleza.  

Entretanto, tal cena diária já estava inserida em minha rotina, da mesma forma 

que o café da manhã ao acordar, pois religiosamente, antes do anoitecer, eu 

fitava a pessoa da esquina e, a posteriori, sentava no sofá para um cochilo. Ela é 

minha amiga. “Ninguém ficava parado naquela esquina”. Aquele ser humano 

parado precisa existir, pois ele é o pressuposto para a minha realidade diária. 

Senhor Monti está equivocado. Enviei uma mensagem em um aplicativo de 

celular para a vizinha do térreo indagando-a sobre a minha amiga da esquina. 

Jaciara respondeu o mesmo que meu vizinho torcedor do Ferroviário e comecei a 

duvidar de minha saúde mental.  

Morar sozinho pode ter afetado minha sanidade e o cérebro estava fazendo 

um esforço para estabelecer um padrão familiar naquela paisagem vista da 

janela. Meu cérebro me enganou esse tempo todo? Se isso fosse uma invenção 

neural, a suposta ilusão continuaria aparecendo naquela esquina? Ou não? 

Conferi novamente a aresta misteriosa e tudo permanecia um completo vazio.  

Tomei um banho demorado para que a água pudesse promover em meu 

corpo suas propriedades curativas. A noite já estava consumada e, deitado em 

minha rede, eu não conseguia dormir pensando no futuro. Alguém bateu na 

porta. Pus minha máscara. Era Senhor Monti com uma máscara de tecido. O que 

quererá ele? O vizinho se antecipou a qualquer pergunta minha e sentenciou ali 

mesmo na porta:  

--- Meu jovem há uma energia misteriosa que nos molda e constituiu todo o 

universo. Uma força motriz natural responsável por promover essa breve e 

preciosa existência consciente chamada vida. Essa força da natureza estabelece 
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padrões que nos conectam, seja a equação de Fibonacci, seja o nome de algo 

conhecido dado a uma constelação. Observamos o firmamento à espera que o 

homem das estrelas parado em galáxias distantes venha ao nosso encontro, mas 

isso nunca ocorre. Trata-se de um desejo ardente de acreditar que em algum 

canto fora de nossas vidas ou do planeta haverá um abrigo ancorado com uma 

placa de “Bem-Vindo”, por isso contemplamos a paisagem distante pela janela 

para encontrar uma insígnia, captar um bom presságio para seguirmos tranquilos 

a nossa labuta. Ansiamos por retomar a normalidade, como se tudo de ruim 

prévio à pandemia magicamente desaparecesse. Minha Giovanna se foi, meu 

desejo de tocar sax também, porém quando você me telefonou e me perguntou 

sobre a pessoa na esquina fiquei espantado por tamanha constatação. Você 

consegue vê-la e, agora, por intermédio de seu testemunho, eu também a vejo. 

Não há mais invisibilidade. A pessoa da esquina não está lá no cenário habitual, 

mas aparecerá um dia em uma ligação telefônica inesperada e em uma chegada 

surpresa batendo na porta. Tal ser humano não trará a verdade sobre a vida, pois 

também sentirá sede de algo sem nome. A pessoa nunca esteve na esquina, na 

via, neste apartamento, ela sequer nasceu ainda, no entanto a sua matéria já está 

em minha carne e no interior de tuas células, a força motriz. A tua existência, meu 

jovem, constitui o meu mundo, aliás, o nosso mundo fático. Há milhões de outros 

quadrados lá fora nos prédios e casas com luzes acesas espelhando essa 

realidade, refratando as diferenças para refletir as antigas convergências durante 

esse instante de dificuldades. Eu existo porque você está aqui comigo. A força 

motriz nos une. Eu nunca presenciei ninguém parado naquela esquina, mas 

posso ver alguém parado, neste exato momento, na minha frente.  

Quando Senhor Monti terminou de falar, permaneci imóvel e ele deu o sorriso 

brincalhão de sempre com os olhos, já que a máscara impedia o sorriso pela 

boca, e voltou para seus aposentos. A pessoa parada na esquina, leitor amigo, é 

também você do outro lado deste texto, observando essas palavras, 

compartilhando comigo a solidão, a ansiedade, a angústia e sofrendo com os 

cortejos fúnebres e velórios abortados em razão do alto risco de contágio do 

vírus. 

Este mundo dos sentidos é brutalmente alterado por cada morte de jovens ou 

idosos causada pela entidade viral. Acalma-me saber que Senhor Monti, Jaciara e 
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você ainda estão aqui. Sem qualquer um de vocês a Terra é menos Terra, a via 

fica ainda mais triste e a esquina continua um mistério para todos nós. 

 

 

 

 

Santana de Acaraú/Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMÓRIAS DA PANDEMIA 

CONTOS 

 

 

20 

3 

 

 

 

BARREIRA (IN) SANITÁRIA 

Kleiton Ramires Pires Bezerra 

 

 

Do título consideram-se três palavras ocultas, mas não tão bem 

subentendidas assim. Elas se complementam, remetem a mesma temática, 

conforme subjetividade. Para mim alusão a higienização social: Insanidade, que 

diz respeito ao sujeito de se considerar insano ou não, em determinado tempo e 

lugar o que é considerado louco, pode ser “normal” em certo momento e espaço. 

Sanitária, que lembra higiene, por exemplo, de aterro sanitário, limpeza pública. E 

sanitário, o assento, faz analogia a ideias, argumentos, que deveria ser o produto 

da digestão dentro deste, onde reina o Estado. 

Agora, contudo explicado sobre os termos em questão, relatarei a situação 

que mostra simplesmente a “vida como ela é”, segundo a novela da realidade. 

Nada de muita novidade, em meio à realidade de violências tão fascinantes, 

descasos vistos como normais e fluidez das relações sociais (continuidade 

interrompida e egoísmos a flor da pele).  

O lugar que descrevo está nem tão perto, mas também nem tão longe assim. 

O importante é saber, da sua ocorrência no período pandêmico, no país 

chamado Brasil e no campo social, a educação. Este como de práxis, com suas 

mazelas de governança.  

Na educação, como professor há mais de uma década, já estive em sala de 

aula, sala de informática e órgão central. Neste último, até meados deste ano, 

com a decisão de volta para a sala de aula após a história que contarei. Você caro 

leitor pode perguntar ao final: Será que tudo isso foi verdade? Respondo que 

deixarei esta indagação em aberto em respeito a sua opinião. Nada mais sensato, 

que responda conforme sua vontade!    

Em maio, houve a publicação em diário oficial, de ação do Estado para 

contenção do avanço do Novo Coronavírus, a criação de barreira sanitária, com a 
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participação de professores. Matérias de jornais eletrônicos locais noticiaram o 

procedimento. A barreira teria as seguintes ações: aferição de temperatura, 

aplicação de anamnese de saúde (resposta de questionário com perguntas sobre 

a saúde dos indivíduos) e desinfecção de veículos, nas entradas da cidade.  

Em entrevista a jornal eletrônico, o prefeito ao falar sobre a barreira sanitária 

mencionou, que nas entradas da cidade, todo veículo deve parar, passar por 

técnicos, enfermeiros, com a participação de funcionários públicos, entre esses 

professores, para aferição de temperatura, desinfecção de veículos, com 

hipoclorito de sódio, álcool e água diluída.   

Soube da notícia e me chamaram para conversa com a chefia imediata. Fui de 

pronto. Quando cheguei, achei logo estranho, reunião com os participantes já 

havia começado. Entendi que não seria por voluntariado, lista com nomes dos 

convocados passavam de mão em mão para assinatura. Perguntaram se eu iria, 

mesmo com receio de ser contrariado falei que não, tinha trabalho naquele 

horário fora da educação, que seria o primeiro dia de curso para preparo dos 

professores pelos responsáveis da barreira sanitária. 

Após reunião com os participantes, seus nomes foram repassados aos 

organizadores. Aqueles que se negaram a participar foram ouvidos em particular. 

Fui chamado, ouvi que seria para o bem da população. Disse que não 

concordava, havia profissionais de saúde disponíveis para esse tipo de trabalho, 

especialistas na área. Falei que a situação não tinha saído do controle - lembrei 

dos filmes de guerra que havia assistido no decorrer da vida - até disse que em 

estado de extrema necessidade iria, como a morte de milhares e a falta de 

pessoas para tomarem frente em ações de saúde, o que não era o caso, meu 

trabalho na educação era bem importante do período. 

Logo em seguida entrei de férias, quando voltei fui chamado para assinatura 

de ATA “orientativa” e dizeres de reclamação de insubordinação devido a não 

sujeição para a barreira insanitária. O que fica é o paradoxo: a saúde do indivíduo 

se mostra irrelevante para o Estado, mas não sua força de trabalho. Na verdade, a 

saúde do sujeito é importante, desde que o trabalho se mantenha.   

Contraditória a afirmativa de que cada cidadão precisa se cuidar, ficar em casa, 

no isolamento. Porém, caso o faça, correrá o risco de perder o emprego e logo a 

própria saúde. Portanto, o trabalho é com vistas à sobrevivência do indivíduo, 
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mas também do próprio Estado. Mas, o trabalho deveria ocorrer, ao menos, 

conforme competência. Será que trabalhar em barreira sanitária é de atribuição 

dos profissionais da saúde ou da educação? Se for também da educação, este 

estará como sempre tapando buraco de outras áreas com problemas afins. 

 

 

 

 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
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BIANCA LIMA 

Francisco Lucas Monte Celestino 

 

 

Esse é um texto para todas as mulheres que jamais conheci, tampouco 

conhecerei nesta minha breve existência consciente no planeta Terra. Chamá-las-

ei de Bianca Lima, uma espécie de entidade etérea que aparece nos sonhos 

usando seu short jeans e blusa preta de alça. Não pensem que Bianca inexiste, 

chamo-a de entidade etérea apenas como um recurso linguístico, talvez 

metafórico, a fim de trazer um charme poético para a prosa. Além disso, ela usa 

short e blusa, porque o cérebro gosta de trabalhar com imagens com as quais 

possa representar a realidade.  

 Assim, visualizem Bianca Lima com estas características que a descrevo: uma 

mulher na fila do supermercado, cabelos em forma de rabo de cavalo, óculos de 

grau na face, máscara e levando seus gêneros alimentícios necessitados em meio 

à pandemia que assola o mundo. Apenas uma cena cotidiana dos nossos novos 

dias? Poderia pintar uma figura romantizada de Bianca, mas não o farei, pois a 

realidade na qual estamos inseridos prescinde de idealizações e a referida mulher 

não é um quadro renascentista italiano dependurado no Louvre.  

Desconheço a história dela, sua preferência musical e sequer vi as fotos de sua 

infância, mas ali estava ela aguardando pacientemente na fila vagarosa. E se eu 

chamasse por ela? Entretanto, não sei seu nome, e se fosse mesmo Bianca Lima? 

Há uma grande chance de seu prenome ser Maria ou Ana, pois vivemos em uma 

cidade do interior cearense e essas são identificações bastante comuns para as 

mulheres. Poderia ser um supermercado no interior da Catalunha ou em 

Manhattan, mas indico um lugar específico para fins cognitivos e imagéticos já 

indicados.  

É a vida uma enorme fila, com sucessões de pessoas, de tempo e de espaço, 

em que você espera a sua entrada, o instante exato para poder transbordar por 
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completo sua existência na realidade ou apenas o momento para sair dela 

definitivamente.  

Bianca, eu poderia ter te conhecido em um dos convites para happy hour dos 

amigos, negados por mim, e, agora, apenas a encontrei como uma representação 

simbólica parada naquela fila. Estou sendo injusto com você, como posso utilizá-

la enquanto representação de todas as mulheres existentes? 

Esse é o problema das palavras, elas não conseguem comprimir dentro de 

breves orações a realidade descrita. Bianca, eu sei que meu texto é imperfeito e, 

talvez, nem mesmo o termo mulher seja suficiente para representar todas as 

mulheres que nunca conheci. Você tem razão em me fitar com a cara sisuda e 

proferir um “está olhando o quê?”, eu entendo esses pormenores e me entristece 

saber que eu não te conheço e apenas vejo a sua perda de paciência paulatina ao 

olhar as horas no relógio de pulso marcando mais uma representação numérica, 

que sequer apresenta o condão para abarcar a dimensão temporal. 

Com isso, tudo é insuficiente, essa fila, meu texto, o seu nome. A vida é uma 

grande insuficiência de tempo e de realidade e é por isso que não consegui te 

conhecer, aprender informações novas consigo sobre a sua experiência terrestre 

e os seus pontos de referência. Não somos culpados por estarmos inseridos em 

um plano físico marcado pela escassez e pela imperfeição.  

Conhecer-te, não obstante, teria os seus riscos, pois poderíamos nos tornar 

grandes e velhos amigos ou um casal de namorados, de noivos ou consortes ou, 

simplesmente, um par de conhecidos e todas essas relações são perigosas 

demais diante do desprovimento do real. Seria trágico conhecer você para logo 

em seguida enfrentar uma despedida, pois a vida é também uma sucessão de 

despedidas, um ir-se a cada saída de casa ou do trabalho, uma festa de fim de 

ano ou um final de festa.  

A fila andou por mais alguns minutos e Bianca Lima, enfim, pode pagar suas 

compras, sair do supermercado, entrar em seu carro e acelerar pela avenida e 

tomar um destino ignorado por mim. A história termina aqui sem romantismos 

ou finais extraordinários, talvez alguém esteja pensando “E se eu tivesse tomado 

a iniciativa e falado apenas um tímido “oi” para Bianca?” Tudo poderia ter sido 

diferente... É verdade, mas esse texto é para as mulheres que não conheci ou 

jamais conhecerei, por isso Bianca Lima é um desconsiderar-se insólito, uma 
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constante incipiência que permeará a minha memória efêmera e volátil, bem 

como as mais recônditas profundezas de meu inconsciente, tal como uma 

sombra, tal como a vida.  

 

 

 

 

Santana de Acaraú/Ceará. 
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COVID-19 E AMOR: SENTIMENTOS DE TERROR  

Valêncio Leandro da Costa Júnior 

 

Tudo teve início com uma promessa, promessa de nos amar e jamais nos 

separar. 

 

O tempo passou e o amor e carinho continuou. Ela ficou doente e ali 

permaneci, carinhoso e afetuoso, sempre presente cuidando desse amor. 

 

Dois anos se passaram, éramos dois, nos tornamos um e o disfarce foi 

rompido, começou às brigas sem nenhum motivo. 

 

O terceiro ano chegou, o amor foi interrompido e a ansiedade e depressão 

seguiram em condução.  

 

O covid chegou, logo, logo o amor acabou e o que era apenas um coração, 

tornou um vazio sem emoção. 

 

A saudade continua, contudo os sintomas são de uma doença, falta de ar, dor 

no peito, batimentos irregulares e falta de apetite, suor frio e medo, poderia ser 

covid, mas não, apenas é depressão. 

 

Doenças e doenças... nenhuma é pior do que aquela que separa a alma do 

corpo, separa às pessoas, separa o amor. 

 

Vírus mortal que se não matar deixa sequelas, dores que não se curam, dores 

na alma e que só resta lembranças de algo que jamais voltará a ser como antes. 

 

O que resta é agradecer e pedir a Deus por livramentos e quem sabe um dia 

ser amado de verdade! 
 

 

 

 

Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco. 
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FALANDO COM ESTRANHOS  

Edval Vantroba 

 

Hoje todos estão isolados – eu sempre estive isolada. 

Eu morava com meu pai no meio do nada. Amo meu pai... mas havia um 

pequeno problema com ele: ainda que estivéssemos há quilômetros da 

civilização, meu pai fazia questão de que houvesse câmeras de segurança em 

cada canto do nosso quintal. Havia até mesmo detectores e alarmes de calor e 

outras coisas do gênero.  

Na minha cabeça, só havia uma explicação: meu pai assistiu a muitos filmes de 

terror da sessão “Corujão” ou qualquer coisa do tipo, pois não era possível que 

alguém como ele vivesse do jeito que vivia,  no lugar onde vivia. Assim, eu 

pensava que meu pai era neurótico – ou paranoico, nunca soube de fato a 

diferença. 

 Eu não tinha sequer o direito de ir à escola. Como eu estudava? Bem, era ele, 

meu próprio pai, que me dava aulas em casa. Saíamos de casa apenas para ir ao 

cinema. 

Nossa vida se resumia a isso. Eu não sei o que aconteceu para gente ir morar 

no meio do nada; eu não tenho ideia do que tinha acontecido com a minha mãe.  

Meu pai andava e olhava pras pessoas de uma maneira sempre muito 

estranha; ele não tinha nem amigos, nem família e tinha um jeito tanto quanto 

intolerante com relação às redes sociais. 

Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, ele descobriu que eu tinha uma 

conta no Twitter. Ele, então, arrancou o telefone à força das minhas mãos e saiu 

correndo. Eu fiquei com medo e o segui lentamente até fora de casa. Lá estava 

ele, na garagem, quebrando o telefone com um martelo como se estivesse louco 

“de sabe-se lá o quê”. Depois disso, nunca mais tive uma conta no Facebook, 

Twitter ou qualquer outra rede social: sabia que isso só me traria infelicidades. 
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Felizmente – e ainda bem que ele não o sabia –, eu podia me comunicar com 

as pessoas por jogos eletrônicos: a única diversão que eu podia ter.  

Parece brincadeira, mas eu comecei a ficar obcecada por jogos eletrônicos já 

com 16 anos de idade. E quando digo obcecada, quero dizer que fiquei 

realmente viciada por jogos, ou melhor, pela comunicação interpessoal que eles 

podiam me oferecer. Eu comecei jogando como uma forma de ajudar a passar o 

tempo tedioso entre o estudo de uma matéria e outra que meu pai me ensinava 

depois da janta. Depois, meu pai descobriu que havia plataformas que podiam 

ajudar meus estudos – e era divertido fazer vários exercícios de matemática e 

ficar em primeiro lugar no ranking. Foi então que eu o vi pela primeira vez usava 

um pseudônimo: Darkmatter. Em todos os jogos que eu usava para estudar 

matemática e línguas, Darkmatter estava em segundo no rank, apenas atrás de 

mim.  

Eu descobri que havia jogos de MMORPG; os jogos me lançavam em um 

mundo que eu não conhecia até então; logo descobri que ele fizera o mesmo 

com outras pessoas e que estávamos, eu e elas, interagindo: eu estava 

interagindo com pessoas de verdade! 

Lá estava ele, Darkmatter. Quando conversamosi, disse que sempre estava na 

minha cola nos ranks. Conversamos e ele me convidou para a sua party. 

Começamos a trocar itens e a jogar vários outros jogos.  

Eu fiquei apaixonada por ele quase que como num estalar de dedos. Eu sabia 

que não devia em hipótese alguma falar com estranhos como falava com ele; 

mas, ao mesmo tempo, me sentia estranhamente segura com ele. Quando estava 

com ele, esquecia de como minha vida real era triste. Não demorou muito para 

que eu chegasse ao ponto de não sair do quarto durante um domingo – Ai de 

mim!  

Eu devia ter imaginado que isso teria consequências. 

Meu pai bateu à porta e eu fechei o jogo depressa e me encaminhei para abrir 

a porta: 

– Olha, Joana, se você não largar esses jogos, eu vou cortar! – Disse-me 

severamente. 

– Mas pai… – esbocei respondê-lo, mas ele foi implacável: 

– Nem um “mas”! 
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Tomei uma decisão: disse a Darkmatter que meu pai estava me ameaçando. 

Ele riu e disse que sabia como eu poderia me livrar daquilo, e disse: “eu estou 

contigo”. Certo dia, conversávamos e conversávamos… ficamos até de 

madrugada. Eu tinha quase certeza de que Darkmatter ia me pedir em namoro. 

Eu estava verdadeiramente empolgada, mas não percebi que já era quase seis da 

manhã. Meu pai percebeu que eu estava acordada; bruscamente a porta se abriu, 

e eu o vi precipitar-se quarto adentro e desligar o computador da tomada. Ele 

disse que, quando eu merecesse, me devolveria o jogo.  

Foi nessa época que ouvi do rádio de meu pai que uma pandemia se alastrava 

pelo mundo na velocidade de um furacão. Parecia que mais de 80% dos jovens 

que estavam estudando foram impedidos de frequentar a escola. Agora eram 

todos como eu. Tive a certeza que nunca mais veria ninguém na vida… Era horas 

e horas e horas de como utilizar máscaras para não se infectar, coisa e tal. “Pelo 

menos disso”, pensei, “não vou sofrer”.  

Mas o mesmo não podia ser dito do meu pai: ele começou a se proteger 

desesperadamente desde o primeiro dia. Ele possuía uma máscara que estivera 

guardada em algum lugar e usava-a sem parar, dentro de casa. Ele lavava 

sistematicamente todas as frutas e legumes; ele tomava banho ao longo do dia 

mais vezes que o normal e comprou –  (não sei como, pois nunca o vi sair de 

casa exceto,  para irmos ao cinema) – vários produtos de limpeza antibacterianos 

e vidros e vidros de álcool em gel. Eu dizia para mim mesma que aquilo era uma 

besteira – porque dizer que meu pai não estava em si era chover no molhado... 

Quanto a mim, a rotina voltou a ser como era antes, mas agora nem direito a 

usar os jogos como métodos auxiliares de estudo eu tinha mais! Eu não 

conseguia pensar em nada além de Darkmatter. Será que ele estava chateado 

comigo por conta daquilo? Alguns dias se passaram até que meu pai me deixasse 

jogar novamente. Mas com uma condição: eu só podia jogar duas horas por dia. 

Eu tentei discutir com ele, mas ele estava resoluto, e eu sabia que essas duas 

horas eram melhor do que nada. Entrei no meu quarto e comecei a chorar... 

Assim que tive a oportunidade, conectei e, claro, a única coisa que eu queria 

saber era onde Darkmatter estava. Ele logo me viu online e me chamou no jogo. 

Eu pensei que ele estaria muito feliz em me ver: mas ele disse que estava triste. O 

motivo não me parecia de todo triste, no entanto, estava triste com a minha 
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ausência me perguntou por onde eu estive, disse que queria muito saber o que 

tinha acontecido.  

Hoje penso que jamais deveria ter me deixado levar por isso… Mas, quando 

aconteceu, deixei. Eu disse que meu pai havia me deixado de castigo, e ele 

respondeu que não permitiria que fizesse isso comigo; minhas duas horas de 

jogo por dia não eram  suficiente, disse que precisava de mais tempo para me 

dizer as coisas que ele queria. Mas, ora, o que ele queria? Nessa altura, eu já 

estava verdadeiramente chateada, pois parecia que ele queria e não queria ficar 

comigo, estava indeciso. 

– Mas o que você quer, Darkmatter? – Perguntei. 

– Você ! – Respondeu. 

Fiquei em choque. Ele finalmente estava me pedindo em namoro! 

– Nosso amor não é forte o bastante para lutar contra seu pai? – perguntou-

me. 

Eu já não sabia mais o que fazer, sabia apenas que devia aceitar o seu “pedido 

sem titubear,” e foi o que fiz.  

– Eu estou contigo! – Disse-me. 

Nas semanas seguintes, Darkmatter continuava me dizendo que precisávamos 

falar mais tempo do que eu realmente tinha; que eu deveria me revoltar contra 

meu pai – e começou a dizê-lo cada vez com mais insistência.  

Não parava de me falar que eu deveria dizer a meu pai que o odiava; mas eu 

não poderia me inclinar a dizer algo tão terrível assim. E Darkmatter foi ficando 

cada vez menos amável.  

Ele disse que estava sendo injusta com ele porque ainda não tinha mostrado 

meu rosto, mas meu pai sempre disse pra não dar quaisquer informações sobre 

mim para quem quer fosse – e, nesse caso, eu nem o conhecia pessoalmente. 

Quando, enfim, disse que estava ficando triste com as atitudes dele, ele se 

irritou comigo, disse que eu não confiava nele, por fim, disse que se eu não 

fizesse o que ele estava pedindo, ele nunca mais jogaria comigo. Meu mundo 

caiu.  

Eu não tinha ninguém além de Darkmatter. Comecei a me sentir 

extremamente solitária como antes, resolvi não hesitar diante do que ele me 
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pedia e, cedi: contei meu nome, Joana e dei o nome do bairro em que morava, e 

ele pareceu bastante satisfeito com que eu fiz.  

Então ele falou que estava na mesma cidade que eu, mas que logo ia partir 

para o exterior. Minha alegria foi efêmera: que mais uma vez eu não lembrei que 

meu pai podia acabar com tudo. Passei a Dark o meu endereço e nome por 

áudio: não queria e não podia fazê-lo por mensagem de texto, era mais seguro 

mandar um áudio no jogo; porém meu pai me ouviu fazendo tudo isso entrou 

mais uma vez como um monstro no meu quarto perguntando incessantemente a 

quem eu tinha dado aquelas informações. 

Entrei em pânico, não sabia o que dizer. Meu pai perguntou, e eu paralisada; 

ele  tirou meu fone de ouvido e quebrou com suas próprias mãos.  

Repetiu que já tinha ordenado a não falar com estranhos milhares e milhares 

de vezes. Foi então que falei o que Dark queria: disse que o odiava, que estava 

revoltada com ele por ele me manter como uma prisioneira longe de todos. 

Ele bateu a porta com força e me deixou trancada lá dentro. Ouvi gritar, 

dizendo que, no dia seguinte, ia pegar o computador junto com todos os meus 

jogos e jogar tudo no lixo. Mas ainda não tinha feito isso, e essa era a minha 

chance. Liguei o computador para falar com Dark e percebi que ele já havia 

mandado uma mensagem: 

– Você quer que eu te salve?  

E marcou um horário comigo para que eu saísse de casa e fugíssemos para 

viver na cidade, em sociabilidade e longe das restrições e do isolamento que meu 

pai me mantinha desde que me entendo por gente.  

Fiz as malas de maneira mais silenciosa  possível, para que meu pai não 

ouvisse. Sabia que já tinha vacilado duas vezes. 

 Às três horas da manhã, eu deveria encontrar Dark, que viria de carro. Meu 

pai ainda me chamou para jantar e conversar, mas eu gritei mais uma vez que o 

odiava e que não queria vê-lo nunca mais. 

Quando se aproximou o horário marcado, peguei minhas malas e saí nas 

pontas dos pés pela janela da parte de trás da casa, onde eu sabia que não havia 

detectores de movimento ou de calor: ali era o único lugar da casa que eu 

poderia pisar. Como o mato ali era muito alto, senti medo. Atravessei com 

cuidado sofregamente o matagal, com medo de cobras e ratos que podiam 
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eventualmente transitar por ali – na verdade, eu sabia que estavam ali. Fiquei à 

beira da estrada, esperando Dark. Estava trêmula e pensava só em como ia 

finalmente sair da prisão que meu pai me impunha até os meus dezesseis anos.  

Provavelmente eu e Dark nos mudaremos para a grande São Paulo, ou melhor, 

para o exterior! Sim, para o exterior, para onde quer que seja que Dark vá, desde 

que perto da civilização. A vida em uma família de verdade (e não numa prisão) 

filhos, a sociedade, os amigos: vislumbrava tudo isso enquanto esperava por Dark 

na beira da estrada com a minha mala feita e já pronta para tudo isso.  

Mas algo parecia estranho. Já tinha dado 3h da manhã e Dark não tinha 

aparecido. Será que ele havia desistido da nossa empreitada, da nossa vida 

conjunta? Ele dizia que sempre estaria comigo, fazia com que eu me sentisse 

acolhida e protegida e agora, justamente quando ele deveria demonstrar isso por 

atos, não apenas por palavras, ele não faria? Dez minutos se passaram, depois 

vinte. Eu ia ficando irritada e começava a duvidar da minha decisão… Foi então 

que vi a luz de dois faróis se aproximando na estrada. Eram faróis de um carro. 

Meu coração começou a bater forte em meu peito, mas, à medida que o carro se 

aproximava, eu ia ficando desestimulada. Meus batimentos diminuíam. O carro 

era velho e acabado, com retalhos e consertos: havia claramente partes de cores 

diferentes. Ele então parou o carro e abriu a porta; meu coração começou a bater 

forte de novo. Já ia saindo do carro, mas como estava muito escuro, ele voltou e 

acendeu a luz. Quando levantou, eu pude vê-lo e me senti muito mal: não era 

quem eu havia imaginado: ele parecia um perdedor qualquer que vestia roupas 

sujas e fedia. Ele era muito, muito estranho. 

– Joana… – Foi então que percebi que ele estava tossindo e lembrei das 

reportagens que meu pai ouvia pelo rádio. – Joana, como você está? 

– Dark – Interpelei-o – Eu acho que não quero mais… 

– Dark? Meu nome é João.  

– Sim, você é o Darkmatter! – Exclamei. 

– Não sei do que está falando – Respondeu-me tossindo em cima de mim. 

Senti seu cheiro nojento e corri. Deixei as malas ali mesmo e corri desesperada 

para casa. Tive de contornar o terreno, pois não conseguiria subir até minha 

janela. Quando cheguei no quintal, o alarme soou – eu sabia que isso aconteceria 
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– eu comecei a bater na porta e não deve ter levado nem um minuto até que 

meu pai abrisse e me puxasse para dentro. 

– Está tudo bem? O que houve? – Perguntou-me. 

Eu então comecei a chorar e a contar tudo o que fiz, pedi perdão.  

Ele disse que estava muito decepcionado comigo e que o assunto sobre o 

qual queria conversar comigo no jantar já não fazia mais sentido.  

Eu não entendi. Do que ele estava falando? Ele disse que minha mãe havia 

acordado do coma, então, eu soube de toda a história. Minha mãe entrou em 

coma assim que eu nasci. Eu nunca ouvi a voz de minha mãe, nunca vi seus olhos 

nos meus. Meu pai me contou que minha mãe teve complicações durante a 

gravidez: eu nasci antes do tempo, e ela foi levada para sala de parto para fazer a 

cesária, depois que tomou a anestesia, nunca mais acordou.  

Hoje sei que, naturalmente, uma criança já teria perguntado por sua mãe há 

muito tempo – e nessa altura, eu tinha dezesseis anos. Mas comigo tudo era 

diferente. Passei literalmente minha vida toda em isolamento, e aquele era o 

normal pra mim – não há nada de novo nesse normal de agora. 

Eu abracei meu pai e chorei muito. Prometi que aquilo nunca mais ia 

acontecer e que iríamos ver a minha mãe. 

 Nos dias que se seguiram, me esforcei para voltar à rotina que tinha antes de 

Dark aparecer em minha vida. Voltei a estudar todos os dias com meu pai. Falava 

em ir para a faculdade. Ainda não podíamos ver minha mãe, segundo meu pai, 

mas iríamos assim que  fosse possível. Eu tinha medo do computador, não queria 

mais chegar perto. Meu pai também não confiava – e com razão. Sabia que Dark, 

ou melhor, João, já tinha enchido minha caixa de mensagens. Eu sabia que estava 

todo mundo em casa e que as chances de ele estar jogando de madrugada eram 

grandes. No entanto, fui ficando curiosa. Além disso, queria descontar tudo o 

que ele me fez passar. No quarto dia após o ocorrido, meu pai já não parecia 

pensar que eu fosse fazer algo. Eu estava curiosa e abri o jogo às 3h da 

madrugada. Lá estava “ o avatar de Darkmatter”, mas não tinha nenhuma 

mensagem. Ele abriu um chat privado no jogo, dizendo que estava preocupado 

comigo e que sentia muito por ter feito o que fez.  

Eu disse que estava acabado o “nosso relacionamento” e que ele não devia ter 

mentido para mim sobre a sua aparência… Nessa hora algo inusitado aconteceu: 
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ele afirmou que, naquela noite, não saiu de casa, assim nunca o tinha visto 

pessoalmente.  

– Ora, como não?! – Perguntei indignada. 

– Não sei do que está falando. Não pude vê-la porque esqueci que a minha 

viagem para a França estava marcada para às 3h, o horário que marquei com 

você. Tentei entrar, procurar você, mas não encontrei. Resolvi ajeitar as coisas 

aqui na França e esperar para me desculpar depois – Respondeu. 

Eu comecei a chorar. Quem tinha estado ali? Quem era aquele menino? Ele 

disse que jamais dera meus dados para ninguém. Eu chorando e ele dizendo não 

precisávamos nos ver mais. 

 Afirmei com todas as forças que estava tudo acabado e que ia desativar a 

minha conta. 

– Eu estou contigo – Disse. 

– Cala a boca – Respondi. 

Desliguei o computador na tomada e”afundei a cara no travesseiro” para que 

meu pai não me ouvisse chorando. 

 Nessa noite, quase não dormi direito. No dia seguinte, meu pai acordou 

muito mal, com febre altíssima...  

Então o telefone tocou. Era o médico que cuidava de minha mãe. Avisou que 

ainda não podíamos ir visitá-la por questões de segurança. A pandemia havia 

lotado todos os leitos hospitalares. Comentei que meu pai poderia estar com 

aquela doença… Covid-19. Ele perguntou há quanto tempo os sintomas 

apareceram, respondi que foi hoje e que estavamuito febril. Aconselhou-me a 

esperar ao menos um dia (poderia ser qualquer outra coisa) e procurar o hospital 

mais próximo, se a febre persistir. 

 O dia ia passando e eu sentia mais do que preocupação: na verdade, sentia 

culpa. Sabia que eu tinha transmitido, pois ele não saía de casa. 

 Estava cuidando dele, mas sabia que tinha sido naquela noite e que aquele 

menino, o João (que eu acreditava ainda ser o Dark), me passou o vírus, e eu 

passei para meu pai que, contudo, não dizia nada, nem me culpava. Iria levá-lo 

ao hospital no dia seguinte, estava desesperada… Mas como ia fazê-lo se nem 

sabia dirigir? Foi ele mesmo que disse para esperar passar; mas ele só piorava. 

Começou a tossir sangue, dois dias depois… Até que – eu jamais vou me 
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recuperar disso – o encontrei morto pela manhã no seu quarto. Gritei de dor e 

desespero. 

Chamei o médico que cuidava da minha mãe. 

Ele veio, se prontificou a arcar com os custos do funeral.  

Hoje moro com minha mãe e convivo com a mesma culpa, pois sei que acabei 

com a sua vida também. Ela não me culpa, pois deve perceber o quão doloroso 

isso é para mim. Quanto a Dark, nunca mais o vi nos jogos; mas agora sei onde 

ele verdadeiramente está.  

 

 

Capão Bonito/São Paulo. 
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JORNADA DE CLAUSTRO EM UM SURTO PANDÊMICO 

Edevana Vantroba 

 

O dia começa bem, surpreendentemente acordei sem o despertar do 

celular. 

O sol brilhando pela fresta da janela anuncia um novo dia, novo dia com 

velha rotina, levantar, higiene pessoal e um belo banho para ganhar forças, 

enquanto a cafeteira trabalha no café.  

Depois é entrar no terno e pronto, outra pessoa diante do espelho. 

Todos os feriados do início do ano já se foram, e como dizem o ano 

começa depois do carnaval agora não tem mais jeito, é trabalhar e trabalhar, 

correr atrás, visar lucro e dinheiro para empresa que me escraviza, o mais difícil 

de tudo isso é o percurso, levo quase duas horas para chegar, fico lá o dia todo 

e no final do dia, morto de cansaço, ainda tenho essas duas horas para 

enfrentar. 

Embora curta, lá estava a fila matinal em direção ao ponto de ônibus, e lá 

estavam quase todas as mesmas pessoas de todos os dias, transporte coletivo 

depois metrô, aquele tanto de gente, cansa só de pensar, dá vontade de voltar e 

não sair mais. 

Depois devidamente sentados, e muitos em pé, seguimos ao balanço do 

veículo, começo a observar as pessoas a minha volta, todos muito parecidos 

comigo, na obrigação do dia a dia. 

E pensar que quando era jovem sonhava com isso, terminar o colégio, ir 

para faculdade, morar sozinho, ter meu próprio dinheiro, meu carro e minha 

independência, chegar a hora que quiser e sair também, escolher as 

companhias e uma situação financeira privilegiada, só não sabia que tudo isso 

dava muito trabalho, e que requer tanto esforço pessoal. 

Deveria ter seguido o conselho dos meus pais, continuar morando no 

interior, criar animais, andar a pé, conviver com as mesmas pessoas e amigos 

com os quais cresci, casar ter filhos e morrer ali, tudo em família. 

Mergulhado nesses pensamentos chego ao metrô, o mais difícil do início 

do dia já passou, daqui em frente é rapidinho... 

Nessa primeira missão, chego ao trabalho, a secretária está na porta me 

esperando e não se engane que é para me desejar um bom dia, mas para dizer 
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que os clientes já haviam ligado, que tenho uma reunião importante daqui a 

pouco, que meu chefe está estressado hoje ( como se fosse só hoje), e blá blá 

blá, blá. 

Vencidas todas a obrigações matutinas, vou para o restaurante almoçar, 

todos já saíram e fico sozinho, porque acabei me atrasando diante de tantos 

compromissos. 

Já no restaurante, percebo algo diferente, as pessoas estão mais 

preocupadas que o normal, estava circulando uma notícia de um vírus surgido 

na China e que vem se espalhando, mas como a China é muito longe, nem vai 

chegar aqui, e vida que segue, não dou importância alguma aos boatos. 

Alguns colegas que frequentam o mesmo lugar foram saindo 

alternadamente, me cumprimentavam e aos poucos o restaurante estava quase 

vazio. 

As notícias bombardeiam na televisão, todos falam sobre o novo vírus e 

começo a prestar atenção: 

“O ano de 2020 se apresenta diante de um cenário mundial nunca antes 
visto: Pandemia de Covid-19 o Novo Corona Vírus, uma grande família de 
vírus que já infectou mais de milhões pessoas e deixou milhares de mortos 
em 175 países, será declarada como pandemia pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), surgiu na cidade de Wuhan, (China), foi denominado 
COVID-19, altamente patogênico, causador de doenças em seres humanos, 
animais, incluindo camelos, gatos e até morcegos... 
 
Morcegos? Que nojo, dá medo até de olhar imagine comer!!! 
 
E as notícias continuam, na fila para pagar ouço: 
 
“Inicialmente o quadro clínico se compara a uma síndrome gripal, com 
sintomas respiratórios: febre, tosse e dificuldade para respirar. Também 
foram observadas mialgia, expectoração, cefaleia, hemoptise e diarreia, em 
que um pequeno percentual de casos evolui com complicações, 
caracterizadas por pneumonia, achados anormais na TC de tórax, podendo 
apresentar síndrome respiratória aguda grave e complicações cardíacas; a 
transmissão entre seres humanos era limitada, porém, dados 
epidemiológicos indicaram transmissão produzidas por tosse e espirro de 
pessoas infectadas através de aerossóis/gotículas respiratórias mediante 
contato próximo...” 
 

Meu Start desperta!! Já pensou se isso espalha? Se eu pegar, meus pais 

pegar? Se meu chefe pegasse seria uma boa, imagina, tudo isso é loucura, um 

vírus que vai parar o mundo, impossível, não pode ser assim... 

Seguindo o dia, a missão do segundo período são incontáveis reuniões e 

reclamações, as pessoas nunca estão satisfeitas, se você faz, não era assim, se 

não faz, deveria tentar, se ficou ótimo, não é mais que a obrigação! 

Terminado o infindável dia, enfim, missão realizada com sucesso! 

Dirigindo-me para o metrô para enfim chegar em casa e esquecer esse 

dia, encontro pessoas apressadas em direção ao mercado, pergunto a uma 
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senhora “com cara de poucos amigos” o que estava acontecendo e ela 

responde: 

- Você não está sabendo?  

Um vírus mortal está se espalhando, precisa estocar comida, com certeza 

vai faltar, vamos ficar todos isolados, “sem sair de casa pra nada”, tudo vai ser 

fechado, escolas, academias, lojas... 

Lembro da notícia no jornal, então é verdade? Mas já chegou aqui? 

Quando me volto para perguntar para a senhora, ela já tinha saído 

correndo. 

No Metrô o comportamento mudara, as pessoas se olhavam estranho, 

umas se afastando das outras, vou para casa perplexo, pensando no que 

poderia acontecer, quando chego no meu prédio, o porteiro me previne: 

-Melhor não sair mais, tem um tal de um vírus chegando, todos os moradores 

estão assustados, não querem manter contato com ninguém, nem conversar. 

Pronto o caos se instalou, subo, ligo a TV enquanto tiro a roupa, tomo um 

banho, deito na cama e desmaio. 

Quando acordo, meio tonto, a TV que permaneceu ligada toda noite, 

anuncia: Estamos no dia 21 de março de 2020, o governo decretou isolamento 

total, todos devem permanecer em quarentena... 

Não é tão grave assim, penso, até que quarenta dias de férias cai bem, 

dá para descansar... 

Ligo para minha mãe que mora no sítio, que apavorada com a novidade, 

faz diversas recomendações: 

Não saia de casa, não pode ter contato com pessoas com infecções 

respiratórias agudas, nem grupo de risco, lavar as mãos durante 1 minuto 

esfregando bem, se tossir ou alguém tossir perto de você tem que usar o 

cotovelo, usar lenço descartável, não tocar nos olhos e nariz, ventilar os 

ambientes, não compartilhar objetos com ninguém... Ou seja, cenário de guerra 

e eu só queria me convidar e passar a quarentena por lá, mas depois dessa 

enxurrada de prevenções, desisto, vou ficar por aqui mesmo. 

A secretária da firma liga em seguida, expediente cancelado até segunda 

ordem. 

Legal, vou ver TV, dormir, jogar vídeo game, sair com os amigos para 

tomar uma, sem terno, reuniões, sem horário para nada, era tudo que eu 

precisava! 

Espero que o efeito na mente dos leitores seja automático para a 

percepção que eu não tive, não havia me dado conta que tudo fechado, ninguém 

na rua, era não sair (nem mesmo para comer), não encontrar ou chegar perto de 

ninguém, sem trabalho, academia, diversão, ##$%@**%$#@! Há alguém em sã 
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consciência que seja capaz de manter o controle diante de tudo isso? A cidade 

parou, o estado parou, o mundo parou, o caos está instalado, o fim do mundo 

chegou!!! 

E agora a melhor parte, tudo isso está durando muito mais que quarenta 

dias, as pessoas tiveram que se adaptar a um novo normal, uma quarentena 

(que vem durando meses) foi decretada, para que a transmissão seja 

controlada, enquanto o vírus não é devidamente controlado e vacinado e quisera 

erradicado, assim, é melhor evitar o contato.  

São muitas informações, tudo ficou virtual, meu trabalho passou a ser 

remoto, reuniões, cursos e até mesmo alguns encontros, sem viagens ou visitas. 

Sigo solitário, comprando comida por telefone, (sinto falta até mesmo das 

atendentes mal humoradas do supermercado e da padaria), recebo tudo por 

delivery, sem esquecer de higienizar tudo que recebo com álcool gel, lavar e 

limpar tudo...Parece até um whatszap que recebí: 

VAI TRABALHAR, FICA EM CASA, MORRE DE VÍRUS, MORRE DE FOME, 

FAMÍLIA EM CASA, GATO MIANDO, VÍDEO DO BIÓLOGO, VÍDEO DO 

MÉDICO, VÍDEO DO EMPRESÁRIO, DO INFECTOLOGISTA, DO 

ENFERMEIRO, POVO DO WATTS, DO PADRE, DO PASTOR, DO PAI DE 

SANTO, DO ESPECIALISTA, DO ECONOMISTA, DO FRENTISTA, DO 

DENTISTA, DO ADVENTISTA, FECHA TUDO, ABRE TUDO, VAI MORRER, 

NÃO VAI MORRER, VAI NA JANELA, PEGA PANELA, BATE PANELA, CANTA 

LOUVOR, FAZ UMA GÍRIA, FAZ UMA RAVE NA ESCADA, VAI PRO 

TERREIRO JOGA ÁGUA SANITÁRIA, BATE PALMA PRO MÉDICO, REZA O 

PAI NOSSO, PEDE AJUDA PRO SANTO, PRO ORIXÁ, PALMA PRA LIXEIRO, 

PRA ENFERMEIRO, PRO PESSOAL DO MERCADO, DA FARMÁCIA, PRO 

MOTORISTA, PRO MOTOBOY, CAMINHONEIRO, #GLOBO LIXO, 

#PRESIDENTETEMRAZÃO, #FORAGOVERNADOR, PASSA ÁLCOOL GEL, 

PASSA ÁLCOOL LÍQUIDO, BEBE UM POUCO DE ÁLCOOL, USA MÁSCARA, 

NÃO USA MÁSCARA, TACA LUVA, VELHO NA RUA, O NOVO QUER FICAR 

EM CASA... 

QUANDO RESOLVER TUDO ISSO ME AVISE... 

Barbudo, passo os dias de pijama, quase irreconhecível, tudo que parecia 

tão bom já não tem mais graça, até o vídeo game ficou obsoleto, sinto falta até 

do meu chefe e do meu terno, realmente estou mudado, é o efeito 

CORONAVÍRUS, tudo mudou, todos mudaram, eu mudei... 

Para manter a sanidade, resolvi aprender com tudo isso, e descobri, que 

entre os séculos XIV e XVIII ocorreram dez pandemias que se espalharam pelo 

mundo inteiro. A gripe espanhola foi uma variação do vírus Influenza, a origem 

de sua mutação é desconhecida, começou em 1917 e desde então é uma das 
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doenças mais resistentes de todos os tempos, estimando de 17 e 100 milhões 

de mortos ao redor de todo o mundo, 27% da população mundial, no Brasil 

precisa-se que mais de 35 mil pessoas morreram. 

A chamada peste negra ou bubônica, entre 1343 e 1353, em dois anos 

matou ¼ da população do continente, as pessoas acreditavam que até o olhar 

de um doente podia contaminar. 

A maioria acreditava que era castigo que vinha do céu, ou do inferno... 

Realmente é o inferno em vida! 

Também resolvi ler um livro que um amigo me indicou, Decamerão, um 

livro de 1313 -1375, de um tal Giovanni Boccaccio, em que as pessoas fugiam 

para se isolar, em um dos contos sete donzelas e três rapazes se refugiaram em 

uma casa de campo para se prevenir da peste em Florença; e lá ficaram por 

mais de mil e uma noites, inventando histórias para passar o tempo. 

No começo resisti, mas depois achei interessante porque o relato é muito 

parecido com tudo que estamos enfrentando: 

[...] Na cidade de Florença, cuja beleza supera qualquer outra cidade da Itália, 

sobreveio a mortífera pestilência. Esta peste foi de extrema violência, pois ela atirava-se 

contra os sãos, sempre que doentes e sãos estivessem juntos. 

De tais circunstâncias e muitas idênticas a estas, ou mesmo piores, nasciam 

muitos terrores e muitos lances de imaginação naqueles que ainda estavam vivos, 

quase tudo era dirigido para um fim bastante cruel, o de se ficar enojado dos enfermos, 

e de se fugir das suas coisas e deles, agindo assim, cada um supunha estar garantindo 

a saúde para si mesmo, pessoas havia, que julgavam que o viver com moderação e o 

evitar qualquer superfluidade muito ajudava para se resistir ao mal, formando seu grupo 

exclusivista, tais pessoas viviam longe das demais. Outras pessoas levadas a uma 

opinião diversa dessa, declaravam que para tão imenso mal era um remédio eficaz o 

beber abundantemente, o gozar com intensidade a vida, ou ir cantando de uma parte à 

outra, o divertir-se de todas as maneiras possíveis, o satisfazer o apetite seja de que 

coisa fosse, alguns faziam alarde de sentimentos mais cruel e diziam que não havia 

remédio melhor e tão eficaz contra as pestilências do que abandonar o lugar onde se 

encontravam antes que estas pestilências ali surgissem, além disso sobreveio a morte 

de inúmeras pessoas que certamente se tivessem merecido ajuda, teriam sobrevivido. 

Em decorrência da escassez de serviços no momento azado que os doentes 

precisavam mais não alcançavam, o tratamento dado as pessoas mais pobres e a 

maioria da gente da classe média era ainda de maior miséria, em sua maioria, tal gente 

era retida em suas próprias casas, ou por esperança ou por pobreza, ficando desse 

modo nas proximidades dos doentes e dos mortos, os que sobreviviam ficavam doentes 

aos milhares por dia. Para dar sepultura a grande quantidade de corpos que se 

encaminhava a qualquer igreja, todos os dias, quase a toda hora, não era suficiente a 

terra já sagrada, menos ainda seria suficiente se não desejasse dar a cada corpo um 

lugar próprio. O que se poderá dizer ainda a não ser que a crueza do céu foi de tal 
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monta e tanta, quiçá, o tenha sido em parte a crueldade dos homens, que no período 

que vai de março a julho, é certo que mais de 100 mil pessoas foram arrebatas da vida, 

no circuito dos muros da cidade de Florença [...].   

Impressionante a semelhança com o que estamos vivendo, mas o melhor é que 

as histórias a seguir são eróticas, picantes e muito interessantes para o 

momento atual em que me encontro, quem diria que recorreria à literatura. 

E agora em meados de final de ano, as coisas estão voltando aos poucos, 

não ao normal completamente, mas se adequando a um novo normal, que 

acredito que vai persistir por um longo tempo, pois ainda não inventaram uma 

vacina, os surtos vem e vão, os hospitais e os super-heróis da saúde estão 

resistindo bravamente aos infortúnios, muitos morreram e se contaminaram de 

forma global, os que não pegaram o vírus morrem de medo, até as aulas 

passaram a ser remotas, e um novo conceito híbrido surgiu, no qual se mesclam 

o virtual e o presencial. 

Diante de tudo isso, o que de melhor surgiu certamente é a valorização do 

outro, gestos de cidadania, solidariedade, gentileza e diversas ações foram 

compartilhadas nas redes sociais. 

Algumas atitudes simples trazem esperança e união, correntes do bem 

em que pessoas estão prestando serviços, doações, compartilham ajuda em 

prédios, condomínios, vizinhanças, compram produtos uns para os outros, 

valorizam o comércio local de pequenos produtores, que sofrem com o impacto 

da crise econômica. 

O aperto de mãos que sempre funcionou como um símbolo de acordo, 

confiança e amizade entre duas pessoas, já não pode acontecer, essa  epidemia 

pode estar fazendo nascer novos códigos, alterando o cumprimento entre as 

pessoas, sem tocar as mãos, porque tudo que tocamos pode ser carregado , 

inclusive o vírus.  

No Irã o lema “não aperto sua mão porque te amo” já se tornou popular, 

e, no Líbano, o cumprimento tocando os pés também vem ganhando o gosto do 

povo. 

A crise está nos ensinando quanto a solidariedade é importante, pois 

todos estão confinados, cozinham em casa, estudam, lêem, brincam com seus 

filhos, dão atenção aos idosos, cantam e trabalham através de lives e 

remotamente, até mesmo as aulas agora são virtuais, estamos pensando mais 

coletivamente, embora separados. 

Tenho ligado com mais frequência para meus pais, sido mais atento com 

os mais velhos, aprendi conceitos como empatia e resiliência, descobri que tudo 

traz uma lição, amadureci diante da vida, tenho repensado meus conceitos, 

meus vícios, minha preguiça, tenho sentido até vontade de ser mais religioso. 
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Esse vírus mudou nossa realidade, passou de pandemia para sindemia 

(combinando as palavras sinergia e pandemia, numa situação que não atua 

sozinho, mas compactua com outras doenças causando maior risco à saúde), se 

até ele evoluiu, por que nós seres humanos não evoluímos? 

Podemos começar juntando nossa sinergia e nossas forças para espalhar 

mais saúde e união. 

 

 

 

 

Capão Bonito/São Paulo. 
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NÃO É UMA BOA HORA PARA MORRER  

Carolina Schettini 

 

“Não é uma boa hora para morrer.” 

Era o único pensamento que passava em sua mente. 

“Estou tão nervosa. Já tentei remédios, yoga nidra, florais e exercícios de 

terapia. Esse pensamento não sai da minha cabeça.” 

Ela estava ficando louca. 

“Não posso ir a lugar algum, esse vírus está até no ar!” 

Só pensava que o vírus circulava rapidamente, querendo pegar um por um, 

matando a todos que encontrasse pelo caminho. 

“Não nado para não me  afogar, não posso me afogar no seco!” 

Ela estava ficando bastante deprimida.  

“Além disso, que solidão!” 

Se arrependeu de ter se afastado de todos na vida. 

“O nome correto é doença da solidão!” 

Pensou ao conseguir dormir, bem tarde da noite. 

“Não é uma boa hora para morrer”. 

Tornou a pensar, ao acordar, pela manhã. 

“Vou deixar umas instruções, se eu adoecer e morrer.” 

Tomou essa decisão, para mudar logo de ideia.  

“Não adianta deixar qualquer instrução, ninguém vai me obedecer.” 

Sua imaginação trabalhava contra ela. 

“Me despedi de tantos amigos e agora vou terminar assim?!” 

Chegava a imaginar o seu velório, sozinha, ninguém poderia chegar ou até 

mesmo rir, nenhuma música poderia ser tocada, nenhuma prece, por mais 

cansativa que fosse, poderia ser declamada. 

“Não é uma boa hora para morrer.” 
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Era só o que lhe faltava! Emendava um pensamento sombrio em outro. Estava 

ficando exausta. 

“Do minuto do contágio ao minuto da minha morte, só vou ter a solidão.” 

Se imaginou abandonada no hospital, sem visitas, sem rostos amigos na uti, 

sem telefonemas; abraços, nem pensar. 

 “Melhor eu arrumar a casa, separar umas coisas, escrever uma última carta de 

amor.” 

Fez uma lista de tudo o que deveria fazer e começou com o que considerou 

mais urgente. 

“Vou pedir desculpas. Já passou da hora de fazer as pazes com quem briguei 

por uma bobagem!” 

Continuava fazendo planos. 

“Será que dá tempo de contar o segredo que guardei, não sei nem o porquê”. 

Se arrependeu das vezes em que inventou desculpas para não ir a alguma 

festa, da viagens que se recusou a fazer. 

“Podia ter aproveitado bem mais.” 

Pior que enfrentar a morte, a solidão lhe fazia o dobro de mal. 

“Definitivamente, não é uma boa para eu morrer.” 

Tomou uma decisão. 

“Se eu passar ilesa por isso, vou fazer tudo diferente.” 

Quando o mundo voltou ao normal e a solidão já não lhe era mais imposta, 

continuou sendo a sua escolha. Nada mudou. A solidão estava nela. 

 

 

 

Brasília/Distrito Federal. 
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NO ATUAL ESTÁGIO DA PANDEMIA, EU ENTREI NO MODO 

DESLIGAMENTO 

Luís Paulo Souza e Souza 

Rodolpho Gomes Pereira 

 

 

Eu não quero mais ler sobre a COVID-19, nem fazer análises e projeções dos 

prováveis cenários que poderemos viver. Números, regressões múltiplas, 

números, correlações, números e mais números. Sempre somas: mais cinco mil, 

mais dez mil, mais cinquenta mil, mais cem mil. Só que, na verdade, são mais 

subtrações: menos cinco mil, menos dez mil ... menos cento e setenta mil. E os 

nomes? Os apelidos? As idades? Os gêneros? Suas cores? Quem eram seus 

amores? Onde trabalhavam? Quantos eram seus filhos? Onde moravam? Como 

moravam? O que comiam? Mas, sinceramente, eu não quero mais saber. 

Não quero terminar os projetos de pesquisa, nem as análises epidemiológicas 

que pus pra rodar, nem os artigos que comecei a escrever, nem os livros que 

comecei a ler. Os artigos que produzi com estratégias de discussão e 

enfrentamento da pandemia que foram aprovados e publicados? Maravilha! Vão 

contribuir nas discussões sobre a doença, pois foram feitos unicamente para esta 

finalidade; valeram à pena as muitas horas de dedicação. Aqueles que retornaram 

das revistas solicitando ajustes? Ficarão lá nos sistemas das submissões, parados, 

aguardando os prazos serem perdidos, propositalmente. Não quero mais 

trabalhar neles, nem pensar no meu papel enquanto sanitarista, epidemiologista, 

professor e pesquisador, afinal de contas, a ciência brasileira virou instrumento 

de perseguição nesta pandemia e, para o Presidente, ela não passa de mais uma 

estratégia dos “esquerdistas” para tentar derrubar seu governo.  

Dizem por aí que o novo normal vai requer que nos reinventemos, exigindo 

maior solidariedade. Mas não. Não quero mais me reinventar, nem pensar nas 
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pessoas que “não estão no mesmo barco que o meu”, nem naquelas que nem 

em barcos estão, pois estão atravessando essa maré a nado. Não quero mais 

pensar nos meus privilégios durante esta pandemia: internet de barda larga, 

comida estocada, um apartamento com excelente ventilação, um cômodo pra 

exclusivo para o home office, salário garantido no início de cada mês, água na 

torneira [que ainda sai aquecida, se eu escolher]. 

Não vibrarei mais quando o Presidente do Brasil ou alguns de seu aliados 

fizerem ou proferirem mais uma das milhões de “merdas” em meio a todo esse 

caos. Não me empolgarei com uma possível queda do Bolsonaro, nem chamarei 

seus apoiadores de burros e idiotas, nem me indignarei com tudo. Também, não 

me importo mais que o Ministro da Saúde seja um militar com nenhuma 

experiência para o cargo, nem com a ausência de um plano para enfrentamento 

da pandemia no país, nem com os desvios de verbas destinados à COVID-19, e 

nem com a face desse Governo necropolítico, que tem imposto um falso dilema 

entre “vidas” e “economia” [como se fosse possível edificar conquistas 

econômicas sobre cadáveres]. 

Também, não me importo mais com essas pessoas patéticas que saem às ruas 

sem máscaras, nem com aquelas que lotam os bares e restaurantes. E aquele 

amontoado de gente nas praias? Repararam? Parece que elas passaram a viver 

num mundo paralelo, como se tudo estivesse sob controle, relativizando os 

óbitos [que poderiam ser evitados, contudo, só aumentam]. Mas não, também 

não quero mais saber que o saldo disso tudo será um tanto quanto feio. Aliás, já 

tem sido. 

Tenho fingido uma surdez, para não ter que ouvir de uma parcela da 

população [maior do que a gente imaginava, inclusive] que a cloroquina é a 

salvação, mesmo a ciência demonstrando que ela pode ser tão eficaz como 

tomar água com limão ou própolis. E as pessoas que estão fazendo o movimento 

antivacina? Além do vírus, só a irresponsabilidade avança neste país.  

Não quero mais fazer a barba e nem cortar o cabelo. Em alguns dias, até o 

banho fica na berlinda, mas ele sempre ganha e acabo entrando no chuveiro com 

a esperança de que a água vai levar um pouco do desânimo. Nem músicas eu 

quero mais ouvir. Aperto o pause na metade delas, pois as letras e as melodias 

bonitas me fazem refletir. Mas não. Não me importo mais. 
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Agora, eu tomo meus chás amargos e saboreio meu açaí com farinha [como 

aprendi no Amazonas], assistindo letárgico a necropolítica deste (des)governo 

seguir seu curso. Num dado momento, me pego indignado com as manchetes. 

Como pode? Não é possível que fizeram isso! Daí, eu me toco. Eu não quero mais 

saber. Junto dos chás, tomo dois ou três comprimidinhos que induzem o sono 

[ao invés de um, como prescrito], para que eu logo me apegue, enquanto penso 

na abstração do tal “novo normal” que dizem aparecer, pois qualquer 

pensamento otimista neste país fica velho em dois minutos [ou depois de abrir 

qualquer manchete de jornal]. Parece que ninguém mais se importa. Parece que 

até Deus desistiu do brasileiro, pois o “novo normal à brasileira” é tocar o “foda-

se” ou o “salve-se quem puder” e a insanidade virou outro nome para 

normalidade. 

Por um só dia, dá vontade de assumir a presidência e baixar um decreto 

pedindo a todos que durmam. Todo mundo dorme e nada acontece [ou a gente 

finge que nada acontece] por, pelo menos, algumas semanas. Seria lindo. O 

Bolsonaro destilando informações distorcidas sobre a doença sem ninguém pra 

duvidar; o Bolsonaro admitindo e demitindo gestores no Ministério da Saúde 

como num jogo de manda e desmanda; o Bolsonaro desviando dinheiro 

destinado ao enfrentamento da doença para outros projetos; o Bolsonaro 

enfiando goela abaixo um medicamento milagroso do “Messias”, como um 

garoto propaganda farmacêutico; o Salles (Ministro do Meio Ambiente) deixando 

a boiada passar; a Regina Duarte (ex-ministra da Cultura) vivendo no mundo da 

lua; os filhos do Presidente [01, 02 e 03] seguindo com seus esquemas 

fraudulentos, mas com o discurso forjado a favor da família tradicional e da 

anticorrupção; o governo usando o jargão de ouro do neoliberalismo 

“flexibilização”, estampando em outdoors [afinal de contas, tem ficado natural 

conviver com o amontoado de cadáveres da COVID-19]. E nós? Nós 

continuaríamos dormindo. 

Entrei no modo desligamento. E joguei o interruptor aqui do vigésimo andar 

de onde moro, para que ele se espatife lá no chão, para que não haja qualquer 

chance de encontrá-lo em condições de conserto ou recuperação. O modo 

desligamento foi ligado, e vai ficar ligado sem possibilidade de ser desligado. 
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Afinal de contas, acho que não exista um ser deste país com alguma noção da 

realidade que não esteja se sentindo emocionalmente exausto. 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte/Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMÓRIAS DA PANDEMIA 

CONTOS 

 

 

49 

10 

 

 

 

O MONSTRO QUE MORA COMIGO 

José Mateus Vital de Macêdo 

 

Hoje eu me escondi dentro do guarda roupa. Fiquei em baixo de uma pilha 

de roupas sujas; o cheiro era ruim e havia algumas baratas debaixo dela. Quando 

ouvi a porta do quarto se abrindo, meu coração acelerou e a minha respiração 

ficou ofegante. Cada passo que ele dava ecoava no chão; móveis eram 

empurrados e coisas caiam no piso: o monstro estava procurando por mim. 

Quando os barulhos cessaram, meu coração se acalmou. Mas logo acelerou 

novamente, pois os passos, dessa vez mais ferozes e rápidos, vinham em minha 

direção; as portas do guarda roupa se abriram enquanto as lágrimas escorriam 

dos meus olhos. Meu corpo se mantinha imóvel; o silêncio era quebrado pela 

respiração ofegante do monstro. Seu bafo de fogo era tão forte quanto o mal 

cheiro das roupas e, na mesma intensidade que as portas foram abertas, ele as 

fechou e saiu do quarto ainda em busca de mim. Eu sabia que não poderia me 

esconder para sempre e ele também.  

Acabei por dormir ali mesmo, em meio as baratas e lágrimas. Pela manhã, 

olhei por todos os lados, apenas a esposa do monstro estava na casa. Ela dormia 

feito uma porca no sofá, como sempre; então, peguei minha mochila que 

escondia embaixo da pia, onde eles nunca procurariam, e fui para a escola - era a 

melhor parte do meu dia, pois tudo que fazíamos era desenhar e brincar a manhã 

inteira.  

As professoras eram legais. Elas cuidavam dos que não conseguiam cuidar de 

si mesmos. Eu via os outros molhando as calças; eu os via chorando por 

brinquedos quebrados; eu os via reclamando porque não queriam comer e eu 

não entendia o motivo de tudo aquilo. Se eu fizesse qualquer coisa dessas, o 

monstro me puniria pelo mal comportamento quando ele chegasse à noite. 

Normalmente, após o término da escola, eu tenho de voltar para casa sozinho, 

mas eu prefiro ficar andando pela cidade; quase sempre eu fico com fome, mas 
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não é como se eu fosse comer algo em casa de qualquer forma, pois a comida 

que a esposa do monstro me dá é horrível, então, prefiro não comer nada. Além 

do mais, as pessoas me dão comida, às vezes, e eu fico muito feliz com isso. 

Assim, eu só tenho a ganhar. Porém, infelizmente, eu não pude fazer isso naquele 

dia, posto que o monstro veio me buscar na escola.  

Ele tinha patas de urso, cabeça de dragão e corpo de sapo; quando o vi 

entrando na sala, meu coração congelou, o lápis caiu da minha mão e eu 

comecei a suar. Ele entrou e foi conversar com a professora. Ela, por sua vez, com 

um sorriso no rosto, o atendeu. E eu só conseguia pensar: “Não, não faça isso! É 

um monstro. Ele vai te pegar, fuja!”. Então, eu olhava para os lados e via todos 

brincando e conversando, porém, eu só conseguia pensar: “Fujam! Não estão 

vendo o monstro ali? Ele vai pegar vocês!”. Todavia, as palavras não saiam da 

minha boca.  

A professora chamou meu nome e eu fui até ela. 

- “É hora de ir” – disse ela. Isto posto, o monstro pegou na minha mão e 

começou a me puxar para fora. Eu olhei para a professora e gritei: “Não deixe 

que ele me leve!”, “me ajude!”, “SOCORRO!”, mas as palavras não saiam da minha 

boca, pois era um grito interno, apenas. 

No caminho até casa, o monstro segurava a minha mão, mas não dizia nada. 

As pessoas passavam por nós e eu olhava para elas, gritando por ajuda, mas 

nenhuma delas prestavam atenção. Era como se eu fosse invisível. 

Quando estávamos perto de casa, o monstro tirou de seu bolso a garrafa de 

onde ele guardava seu fogo. Por sua vez, quando chegamos em casa, ele me 

atirou pela porta da frente, enquanto tomava o fogo da garrafa. E tudo o que eu 

conseguia pensar era que não iria para escola, no outro dia, pois não consegui 

fugir do monstro. 

 

 

Bananeiras/Paraíba. 
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O MURO 

Daniel Hubert de Godoy 

 

 

As paredes mal acabadas do apartamento incomodavam a Benicio já fazia 

algumas semanas, elas estavam assim desde que ele se mudara, Carlos Augusto, 

seu companheiro de apartamento parecia não ligar para elas, fato que Benicio 

não compreendia, entretanto nunca deixava transparecer. Decidiu-se, naquele 

dia, ao encarar as paredes, por pedir materiais de construção, tijolos e cimento, 

para retocá-la e enfim se livrar da situação, demoraria um tempo a chegar, o 

material, entretanto. Com exceção da parede, o apartamento vivia em perfeita 

ordem, o sal a direita do açúcar e a esquerda da pimenta na prateleira. A sala era 

organizada e os móveis que nela repousavam praticamente não ocupavam 

espaço, não havia uma mancha no chão e os sofás eram protegidos por colchas, 

a garantir seu bem estar visual. A geladeira separada em vegetais, proteínas, 

bebidas e guloseimas, essas últimas que ocupavam menos espaço e em sua 

quase totalidade pertenciam a Carlos Augusto, sendo esse dono do único 

cômodo livre da ordem organizacional de Benicio. O quarto de Carlos Augusto 

era um mistério e Benicio não tinha conhecimento se era limpo, sujo, arrumado, 

bagunçado, vazio, cheio. Era um templo inacessível a ele e em nome de uma 

convivência sã assim era mantido. 

A convivência entre eles, inclusive, se mantinha sã precisamente pelo fato de 

praticamente inexistir, Benicio acordava cedo, tomava seu chá com duas colheres 

de açúcar, cumpria sua manhã de exercícios físicos seguidos por um longo 

banho, barbear e por fim o levava finalmente a estar pronto para o trabalho. 

Quando voltava, as vezes, encontrava Carlos Augusto recém acordado tomando 

seu café requentado e segurando seu aparelho de som. Aparelho de som, esse, 

que nunca era ouvido, era somente carregado, figurativo, objeto de significativo 

desinteresse. Eles não falavam nada, as vezes um “Olá” bastava para que a 
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convivência se mantivesse em seu indiferente equilíbrio. Um não perturbava a 

existência espacial do outro e assim havia ordem.   

A ordem interna da casa não condizia, entretanto, com o contexto caótico e 

vazio do mundo externo, as prateleiras organizadas e fartas, em nada lembravam, 

as vazias ruas do lado de fora, frequentadas por poucas máscaras que andavam 

em um cansativo percurso casa-trabalho todo dia. Benicio as vezes os observava 

pela janela da sala tão organizada, com certo ar de superioridade, julgava-as por 

estarem na rua e não se dava o trabalho de se perguntar o porquê, enquanto 

fazia seu chá e colocava as tradicionais duas colheres de açúcar, nem só uma 

para não amargar e nem três para não adocicar demais. Ele observava o silêncio 

do semi vazio caótico do exterior, contemplativo e satisfeito. Enquanto 

observava, pela primeira vez em dois anos de não-convivência, Benicio ouviu um 

som, não uma música ou uma melodia, um som, uma perturbação. A princípio 

ele não soube dizer o que estava ouvindo, achou ter alguém sendo espancado na 

rua, um acidente, um carnaval, logo notou, que este vinha de dentro.  

Seguindo o som se viu levado a porta de seu compatriota de apartamento. 

Como nunca antes uma perturbação daquela havia sido registrada no tempo ali 

vivido ela foi deliberadamente ignorada, não havia porque gerar um conflito no 

convívio que agora seria obrigatório entre eles, uma vez que as desertas ruas 

deveriam continuar assim por um tempo além do que se poderia calcular. 

Algumas horas se seguiram e o barulho não cessou, diferente do que se podia 

imaginar não se tornou mais suportável ou esquecível, ao contrário, tal qual uma 

mosca que irrita todos a sua volta com seu zumbido o som vindo do quarto de 

Carlos Augusto ia lentamente tirando Benicio de qualquer conforto que ele 

pudesse buscar até se tornar insuportável, insustentável. 

Movido pelo sentimento gerado ele se levantou e três vezes na porta bateu, 

com alguma educação que lhe havia sido ensinada pelos seus pais, cujo o 

sobrenome de família tinha alguma relevância na história da cidade e ele se 

orgulhava e mantinha isso em mente sempre. As três primeiras batidas não 

alcançaram seu propósito e passaram desapercebidas. Três batidas mais fortes as 

sucederam, o som cedeu em um alivio imensurável ao bem estar de Benicio, 

como se uma ferida que estava sendo pressionada fosse solta. Alguns segundos 

de silêncio se deram até a porta do quarto se abrir e Carlos Augusto se colocar 
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nú em sua entrada encarando aquele que perturbava seu som, Benicio virou seu 

rosto e não pode esconder o espanto ao ver seu compatriota em tal estado, 

aparentava não tomar banho a meses e apesar disso não havia odor algum no ar 

mas a aparência, essa sim, lhe assombrava completamente e o acompanharia em 

alguns sonhos durante um tempo. Carlos Augusto como quem nota que está 

gerando uma reação só por ser, se colocou a rir e a alegria daquela figura 

desinibida era um desrespeito sem tamanho e Benicio imediatamente o 

questionou sobre seu riso, o que só aumentou a frequência e o volume do 

mesmo, beirando o escandaloso. Nervoso, Benicio proclamou alguma 

reclamação, ainda que educada, sobre o som vindo do quarto, os risos 

desapareceram de imediato. O silêncio que ficou em seu lugar era tão violento e 

incômodo quanto o som anterior ao mesmo. A porta se fecha e com ela se vai 

todo aquele universo que não se podia explicar mas que corroía a realidade do 

resto do apartamento nesse isolamento que haveria de ser. 

Pouco após aquele momento um odor de podridão tomou conta do 

apartamento, o clima tenso havia se convertido em algo mais concreto, algo que 

tirava a atenção de Benicio de sua rotina tão regrada, sua crença dizia que era a 

falta de banho de Carlos Augusto enquanto sua sensitividade, quase sempre 

ignorada, previa algo mais. Pela primeira vez em meses em casa ele não sabia em 

que dia estava ou o que deveria comer, um calor subia por seu corpo e o 

motivava a agir de alguma forma, o deixava agitado, o tirava da órbita estática da 

rotina construída por ele durante tantos anos. Os exercícios matinais deram lugar 

a algumas horas a mais de sono, e a geladeira sempre tão organizada assumiu 

uma certa indiferença desordeira, o único habito que ele não poderia jamais 

abandonar era seu chá com duas colheres de açúcar. 

Não saber em que dia estavam o apavorava completamente, podiam ter se 

passado horas, dias, semanas, meses, anos. Ele já não sabia mais, estava alheio ao 

tempo mesmo que isso gerasse um desespero incontrolável. Benicio não sabia 

explicar se tal desconcerto viria do odor, que não deixava o apartamento mas 

também não se intensificava, era imutável. Impulsivamente, para que pudesse 

recuperar seu eu novamente, ele bateu a porta de Carlos Augusto, agora sem 

resposta, bateu novamente, dessa vez com uma agressividade que nunca lhe 

coubera antes, recuperar o controle de sua rotina havia lhe custado a face do 
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respeito que carregava no sobrenome de família. A resposta a batida agressiva 

foi o renascimento do irritante som que tomou o apartamento mais uma vez, 

num grito desesperado Benicio tentou ser ouvido, tentou quebrar aquela barreira 

sem conseguir, nenhum som saía de sua garganta, a frustração tomava formas 

que o corpo não permitia expressar. 

Dias se passaram, podem ter sido semanas ou meses e o som, impossível de 

descrever, não diminuiu ou parou, sequer mudou, ele era constante, tão cíclico 

quanto a rotina anteriormente estabelecida dentro do apartamento. Era manhã, 

cedo, quando Benicio foi tomar seu chá e colocou as costumeiras duas colheres 

de açúcar, levou o chá a boca e no primeiro gole soube, instantaneamente, que 

havia algo de errado. O açúcar não era mais açúcar, ele era sal. Mas o sal ficava a 

direita do açúcar e a esquerda da pimenta, e não o contrário, mas dessa vez era, 

era o contrário. Aquilo não havia sido um erro comum, era uma perturbação 

existencial da ordem pré-estabelecida, aquilo significava um choque, uma 

mudança para qual não havia mais volta, um atentado ao seu eu. Benicio notou 

que agora já não ouvia som algum ou sentia o odor desagradável por debaixo da 

porta.  

Por destino ou coincidência os materiais de construção para a reforma da 

parede haviam sido entregues ontem, ou semana passada, ou mesmo hoje e 

Benicio então soube o que era destinado a fazer, ou assim se convencia. 

Colocou-se, imediatamente, em frente ao quarto de Carlos Augusto, encarando 

sem pressa aquele templo herege que debochava da ordem existencial de todo o 

resto do apartamento, de todo o resto do mundo, não mais. Duas Coréias, duas 

Alemanhas, dois apartamentos. Não demorou muito tempo pra que o muro 

sobre a porta do templo herege fosse erguido, de forma sólida e mesquinha em 

mesma medida, ninguém sai e ninguém entra, toda aquela podridão, todo 

aquele som que não era da compreensão e agrado, todo aquele caos agora 

estava contido, um favor havia sido realizado em nome do bem estar do mundo. 

Respire mundo, respire, escute o silêncio, silêncio. E se Carlos Augusto gritasse? 

Preocupado com a possibilidade Benicio foi olhar a rua, que deveria estar vazia, 

essa sim em nome do bem estar do mundo, mas não estava, a tempos não a via 

tão intensamente frequentada. Inclusive as máscaras outrora tão importantes 

foram abandonadas por parte das pessoas, o caos interno se refletia no externo, 
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o açúcar e o sal estavam fora de lugar também nas ruas. O muro estava erguido, 

entretanto, logo o caos cessaria e tudo ficaria estável novamente, quem sabe ele 

pudesse até sair, viver. 

Os próximos dias, e agora ele sabia que eram dias, se deram com uma molesta 

paz, não houveram gritos, sons, odores, o açúcar seguiu sendo sal, mas era tarde 

demais para reparar esse erro. Entretanto havia um magnetismo naquele muro 

erguido, algo que o chamava, não pelo nome mas pelo ser, cada vez que passava 

em frente ao muro sentia frio, uma coceira de leve, um inexplicável peso nos 

ombros. Esse peso foi aumentando, os ombros ficavam cada dia mais pesado e 

não importa o quanto ele se esforçasse para estabelecer a ordem, a ordem para 

ele não era mais algo natural, o caos lhe fazia falta como nos faz falta os dentes 

quando sorrimos. Benicio ignorou tempo demais esse magnetismo. “A ordem foi 

reestabelecida”, ele se convencia, “não há porque que ser diferente”. 

Angustiado com o que agora não vivia atrás da parede erguida Benicio acabou 

por não conseguir mais segurar os impulsos que agora o regiam e cedeu. Ao frio, 

a coceira, havia de quebrá-la, voltar a ver e sentir o templo profano e herege, 

aquele calor que lhe subia a cabeça e agora fazia tanta falta. Com um martelo, 

daqueles que se martela carne, ele pôs-se a derrubar o muro, tijolo por tijolo, ele 

se desfigura e nada acontece, nenhum som, nenhum odor, nem mesmo os 

vizinhos reclamavam do barulho, até que o suficiente havia sido derrubado para 

que a porta pudesse ser aberta. O frio que lhe subia a espinha aumentou. Não 

havia nada a perder, o açúcar já havia se tornado sal e o chá não fazia mais 

sentido, que bebamos café, requentado, pensou. Largando o martelo no chão ele 

abre a porta, que responde num ranger seu gesto. 

Muitas coisas passaram pela cabeça de Benicio, ele primeiro esperou ver o 

corpo morto do que já havia sido seu colega de apartamento, e se fosse o caso 

ergueria o muro novamente ou chamaria a polícia, não havia se decidido ainda, 

considerou também a possibilidade de ver Carlos Augusto vivo, com seu 

aparelho de som e sua indiferença agressiva, transparecendo em sua aparência 

desleixada, sendo esse o caso, haveria um alivio e talvez nada precisasse ser feito.  

O primeiro passo foi dado em direção a dentro do quarto, e em um momento 

que lhe pareceu extremamente longo de espanto se deparou com um quarto 

vazio, não completamente vazio, havia no canto do quarto um espelho, mas 
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somente um espelho. Não havia cama, corpo, aparelho de som, odores, não 

havia nada além. Se aquilo um dia foi um quarto já havia deixado de ser há 

tempos. Como um imã Benicio começou a caminhar para dentro e a cada passo, 

seu olhar se voltava ao espelho, no canto do quarto, mas ele tentava 

compulsivamente não olhar, o choque pela ausência de vida ali o tomava 

completamente, seus passos entretanto o guiavam rumo ao espelho, ele lutava 

em vão, seu corpo estava duro, quase que morto e ainda sim se movia. Parou, 

quando chegou onde deveria, para onde era atraído, sua cabeça mirava seu pés, 

parados no piso frio, não pode evitar em um ultimato de coragem erguer a 

cabeça e olhar fixamente para o espelho, não, não era um espelho, não poderia 

ser. Pois o que viu não foi seu reflexo e sim uma criatura, algo que ele não pôde 

explicar ou definir, como se toda a podridão e caos sentidos tivessem tomado 

forma, criado vida. Benicio, retomando, em um momento de desespero, o 

controle de seu corpo, de seu pavor, correu em direção a porta que agora não 

existia, era novamente um muro, muro que ele próprio havia erguido. Ele estava 

preso. 

 

 

 

 

Campinas/São Paulo. 
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POUSO, VOO, VIDA 

Ana Júlia Gonçalves Vila-Verde Álvares 

 

Talvez se fale mais quando está triste, quando a melancolia atormenta a pele e 

a mente busca incansavelmente alguma memória vívida para apagar um presente 

mórbido. Talvez nesse estado se busque mais a euforia momentânea do que a 

real apreciação de um instante analítico, sendo assim, talvez queira mais a alegria 

a qualquer custo do que a felicidade reconstruída em meio a escombros. E, desse 

modo, quiçá aí esteja o escancarado egoísmo humano de não saber e não querer 

passar por fases imprescindíveis e cabalmente contribuintes à evolução da raça. 

Se assim for, poderia ser dito que foi achada explicação, mesmo que rasa, para 

o contexto mundial que permeia lares diversos em situações distintas na 

contemporaneidade pandêmica de inserção da população. De certo modo, seria 

possível traçar paralelo entre escolhas inócuas potencialmente destrutivas a nível 

coletivo, manutenção de discursos extremistas que beiram o ridículo, 

desembocam no caudaloso rio de verdades infundadas, regressão intelectual e 

social e culminam num oceano de regressão e estagnação de níveis absurdos. 

A partir dessas ideias iniciais, é interessante que se analise os motivos pessoais 

e mais íntimos de cada pessoa para cada situação particular. É atrativo que se 

busque no âmago as explicações mais puras daqueles que têm compaixão, 

daqueles que demonstram empatia nas mais diversas ocasiões, daqueles que são 

inconsequentes e inconstantes, daqueles que preferem a espontaneidade a 

qualquer manifestação forjada de sentimento belo, daqueles que são maus, 

rudes e prepotentes, e no nosso contexto preponderante, daqueles que se 

cuidam e preservam a si, aos seus e até a desconhecidos e, por último, daqueles 

que pouco se importam com a vivência, com a mortalidade, os problemas de 

saúde e com a realidade pandêmica que vitimou e está a vitimar pessoas de todo 

o mundo. 
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Quando se busca a verdade, frívola ou eloquente, de certo modo pondera-se 

que houve abertura da mente a novas perspectivas, pontos de vista e 

ponderações com potencial transformador tanto a curto quanto a longo prazo e 

passível de gerar instinto mutacional àqueles que cercam a matriz desbravadora 

do real. Consequentemente, espera-se que a verdade instigue a busca constante 

da verdade e o abandono de concepções infundadas e inócuas. Além do mais, 

em tempos de tamanho acesso às informações, de tão diversas fontes e tantos 

ouvintes é descomunal a quantidade de inverdades, suposições e teorias da 

conspiração que chegam diariamente aos consumidores informacionais, e é 

insensata a inocência presente em tantos destes, que recebem, não verificam e 

perpetuam esse círculo vicioso de desserviço à formação intelectual mundial. 

Paulatinamente a estudos científicos desenvolvidos em tempo recorde, 

comunidade acadêmica engajada na luta pela conscientização e ativismo está a 

regressão muitas vezes advinda da elite intelectual (que em tese deveria 

despertar o interesse pela descoberta e aprofundamento do intelecto social), as 

especulações contra toda e qualquer forma de busca de melhoria coletiva e 

inclusive teorias sobre porque a terra seria plana mesmo após séculos de 

desenvolvimento e aceitação da teoria heliocêntrica. 

Talvez a tristeza realmente seja estopim da metamorfose humana, mas é 

cabível considerá-la também como possível desencadeadora de estado de 

indiferença dificilmente vencido e com limiar sentimental extremamente 

inalcançável. Essa teoria seria bem aceita para compreender porque em meio a 

tanta morte, pobreza, inconstância, crise e medo, milhares de pessoas 

simplesmente prefiram sair a bares, festas e encontros, extremamente belos, com 

seus celulares de última geração e pregar uma realidade de euforia, luxo, 

bebidas, drogas e sexo enquanto muitos estão a lutar por suas vidas, por seu 

direito de respirar espontaneamente em CTIs, pelo seu direito de ir e vir em 

ônibus e trens lotados para servir àqueles que constantemente, embora não em 

sua totalidade, estão a apertar diariamente o botão da indiferença e arriscar a 

vida de centenas de milhares de brasileiros. 

Hobbes provavelmente estaria certo ao dizer que o homem é o lobo do 

homem, sobretudo considerando, hoje, que o que mata não é o vírus e sim a 

ignorância humana, a falta de respeito e amor pelo próximo e por tudo o que 
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vem dele, o despreparo para lidar com situações em que ficar quieto é mais 

válido do que fazer alguma coisa, a frialdade de dizer que ´´é assim mesmo e 

todo mundo morre´´, o egoísmo em só querer ver e sentir quando acomete 

alguém de seu círculo social mais íntimo, a falta de sensibilidade para 

compadecer e agir pensando no todo. 

A explicação talvez mais simples para as proporções tomadas pela atual 

realidade provavelmente deriva de uma máxima bem antiga que veio lá dos 

livros infantis, aquela que diz que quando não se sabe onde quer ir, qualquer 

caminho serve. Contextualizando, entende-se que uma população que não sabe 

definir anseios sem sofrer influencia de um meio totalmente virtualizado e que 

beira o irreal, um meio que exige a felicidade constante, a exposição de belezas, 

riquezas e ostentações (mesmo que mentirosas e mortais) quando é pega de 

surpresa e vê que sua atitude individual culmina em consequências coletivas e 

potencialmente destrutivas, não sabe se desvencilhar e prefere, mais uma vez, ser 

marionete do sistema que a coloca como influenciadora e como permuta retira 

sua total autenticidade, independência e potencial de realmente causar mudança 

e influência positiva livre de rótulos. Sendo assim, o caminho de ser mais do 

mesmo e se alienar perante os problemas é o escolhido e perpetua-se a vida 

perfeita regada a tudo de mais lindo e que tapa os olhos aos diversos problemas 

da sociedade, e aí, qualquer caminho serve- a menos que o caminho leve ao vale 

da sombra, pois aí encontra-se vários santos arrependidos e merecedores da 

misericórdia, como se autointitulam. O que adoece não é o vírus, é a falta de 

compaixão e de cuidado por si, pelo próximo e pelo reflexo de cada atitude. 

Se compreendessem o quanto a verdade é capaz de influenciar e 

metamorfosear, não se limitariam aos filtros de borboleta, escolheriam um jardim 

imenso de flores naturais, uma vida real desprovida de telas e compreenderiam 

porque mesmo tendo um mundo todo para voar, em certos momentos os 

animais com asas escolhem parar, esperar o bom vento e só depois seguir o voo. 

Pousar para aprender a voar, voar para aprender a viver, e viver valorizando a 

importância do pousar. 

Jaraguá/ Goiás. 
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QUANDO O DESESPERO BATE À PORTA 

Luan Manoel Thomé 

 

 

Estou usando este espaço, para relatar as minhas memórias de um 

tempo de pandemia. Desejo que você leitor sinta-se acolhido, e não 

pense que este texto por ser contado por uma criança, não traga 

dados verídicos das minhas vivências. Cada um tem uma história de 

vida, e devemos sempre respeitar o espaço dos outros. Imagine neste 

momento uma porta se abrindo à sua frente, pois bem, entre. Ela 

representa a sua imersão em minhas memórias, mergulhe-se!  

 

 

Não sei para vocês, mas 2020 foi o período mais conturbado que já vivi. Sem 

dúvida, este ano foi um divisor de águas para muita gente. Mas antes de falar 

sobre a pandemia, vou me apresentar. Meu nome é Theo, tenho onze anos, moro 

na capital mineira e sempre tive uma vida normal, aliás, sempre achei que meu 

mundo não era diferente de muitos brasileiros - uma tolice mesmo achar isso.  

Minha mãe, chamada Eva é uma mulher batalhadora, uma palavra que a 

define é luta! Ela levanta cedo, às quatro horas da manhã, deixa tudo organizado 

em casa,  pega dois ônibus e um metrô para chegar à casa onde ela trabalha 

(cada dia ela está em uma, por ser diarista). Ela nos criou com todo o carinho e 

amor, em casa somos 03 filhos. Eu o mais velho, a Liz com oito anos e o Antônio 

com quatro. Há pouco tempo, nosso pai nos deixou, foi acometido por uma 

doença grave, em virtude da negligência do nosso sistema de saúde, faleceu bem 

jovem. Desse dia em diante, minha mãe trabalha sem parar, seu propósito é nos 

formar para a vida.  
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- Bom dia meu amor! Você sabe como te amo! – disse a mamãe.  

-Oi mamãe, bom dia! - eu disse, como sempre muito alegre.  

- A mamãe já está indo trabalhar, cuide dos seus irmãos. Sua tia chega às 7h 

para ficar com vocês e não deixe de ir à escola.  

- Sim mamãe, não se preocupe, nós vamos à escola sim. Sabe que eu e meus 

irmãos gostamos de estudar.  

- Fico feliz com isso! A educação é a única forma de mudarmos o mundo! 

Estou oferecendo a vocês, o que eu não tive. Durma em paz.  

Diariamente ela ia em nossas camas nos cumprimentar pela manhã, fico muito 

feliz por tê-la como mãe. Ela sempre nos apoiou em tudo! A escola sempre foi a 

nossa prioridade, sempre à noite lemos um livro em família, pois a leitura é 

libertadora, nos permite ir além da nossa realidade.  

Eu e minha família já vivenciamos diversas atitudes discriminatórias, por 

sermos negros e vivermos em uma comunidade, muitos se acham no direito de 

nos excluir - minha mãe já sofreu bastante com patroas que confundiam 

empregada doméstica, com uma escrava. Infelizmente ainda boa parte da nossa 

sociedade é preconceituosa, como ainda este tipo de atitude acontece em nosso 

meio? Tenho a esperança de que isso tudo vai melhorar um dia, a esperança é a 

última que morre. Sempre afirmo que me orgulho de ser quem eu sou! 

Bem cedo a minha tia Tereza chega, eu e meus irmãos a chamamos de Tê. 

Para falar a verdade, ela é bem chata, implica com todos nós, mas tem bom 

coração. Pensa em uma pessoa que só fica no whatsapp o dia inteiro, vó Cássia 

nos fala que este é o mal da juventude, ficam só com o celular na mão. Tenho 

medo de crescer e ficar assim… Isso me dá até arrepio…  

-Vamos levantar criançada! Está na hora! - disse Tia Tê. Como ficamos 

enrolando na cama, ela deu um berro.  

-Levannnnnnta! Já está na hora! Não temos o dia inteiro.  

Poxa, levantar com gritos, isso não é algo saudável. Para falar a verdade, eu 

necessito de um tempo para sintonizar com o novo dia. Ao acordar, aquela era a 

rotina de sempre: levantar, escovar os dentes, tomar banho, vestir uniforme e ir 

para à escola. Todos os dias da semana, era assim. Rotina que fala né, meu filho! 

(eu plagiando um meme que viralizou nas redes kkkkk).  
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Eu e meus irmãos temos uma boa relação, dificilmente brigamos. Recordo-me 

que isso aconteceu uma vez, e nossa mãe ficou muito brava com isso. Tudo por 

causa de uma bola… fazemos diversas coisas juntos, como assistir TV. Estávamos 

na sala, vendo o noticiário, o assunto do momento era uma espécie de vírus que 

estava circulando na China, aliás, os primeiros indícios dele foram descobertos 

neste país. Fiquei curioso com isso, e no dia seguinte interroguei a minha 

professora sobre este tema:  

-Bom dia professora Esther! Tudo bem?  

-Oi Theo, bom dia! Estou bem, e você?  

-Estou ótimo, queria lhe perguntar uma coisa. Ontem estava assistindo ao 

jornal, e foi falado sobre um vírus descoberto na China, mas o que é vírus?  

-Que bom Theo que você está se informando. Em nossa aula hoje, vamos 

discutir sobre isso. Espere um pouquinho, está bem?  

-Ok. Obrigado!  

E a nossa aula começou com este tema. A professora Esther sempre trabalhava 

todos os conteúdos e nos ensinava com o todo o carinho possível. Ela começou 

nos dizendo:  

-Vocês já ouviram falar sobre vírus crianças? – disse a professora Esther.  

Como é típico de toda sala de aula, nesse momento quase todas as crianças 

levantam as mãos e querem falar. O assunto rende… Mas temos que aprender a 

respeitar os outros, e que todos têm o direito de expressar suas opiniões. Depois 

das diversas colocações, a professora continuou à aula:  

- Então crianças, os vírus são uns seres bem pequenininhos, não possuem 

células e são conhecidos pelas doenças que causam. Algumas doenças são 

causadas por vírus, como a gripe, caxumba, dengue, febre amarela… Nesses dias, 

descobriram um novo vírus, que está acometendo diversas pessoas, o 

Coronavírus foi descoberto em dezembro do ano passado, após casos 

registrados na China. Este tipo de vírus causa infecções respiratórias.  

Após a fala da professora, a minha colega Rute perguntou: 

- Professora Esther, como podemos prevenir desse bichinho?  

-Rute, os vírus são transmitidos de pessoas a pessoas através do contato 

direto, ou seja, quando você espirra, se estiver com esses "bichinhos" pode 
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passar para quem está ao seu lado. A partir de hoje, vamos lavar as mãos sempre, 

este vírus é muito perigoso!  

Quando a professora nos disse isso, fiquei muito preocupado e com medo. 

Pensei na minha mãe, que utiliza o transporte público, e como bem sabemos, é 

uma multidão de pessoas que usam este meio de transporte. Fiquei pensando no 

que fazer, para prevenir minha mãezinha desta doença. Ao final da aula, a 

diretora chegou com montão de bilhetes na mão e solicitou que sentássemos:  

-Bom dia crianças! – disse a diretora Joana.  

-Bom dia querida diretora! Seja bem-vinda a nossa sala - falamos em coro 

bem empolgados com a visita ilustre.  

-Conversei com a professora Esther, e ela me disse que dialogou com vocês 

sobre o Coronavírus.  

-Sim, diretora Joana. – a turma novamente respondeu em coro.  

-Pois bem, diante deste cenário, o governo municipal suspendeu as aulas. O 

vírus é transmitido através do contato físico. Vamos ter que nos proteger.  

-Diretora Joana, quando vamos voltar às aulas? – perguntei a ela com medo 

de ficar muito tempo longe da escola.  

-Sobre o retorno, as famílias serão avisadas sobre isso. Fique tranquilo Theo. 

Vamos nos cuidar, crianças! 

Quando a diretora nos disse isso, parece que o mundo se abriu. Como irei ficar 

sem ir à escola? Uns dos lugares os quais mais gosto de ficar, convivo 

diariamente com meus amigos. Como seria agora os meus estudos? Minha mãe 

trabalha o dia inteiro, não tem tempo para me acompanhar direito.  

Os dias foram passando, acompanhando os jornais, o número de pessoas 

infectadas aumenta dia a dia, lembrei-me da professora Esther comentando 

sobre isso. Que vírus danado de ruim. Às vezes as pessoas pensam que as 

crianças não estão atentas ao mundo, pois é, se enganam! Em um dia do mês de 

abril (não recordo o dia, tem horas que a cabeça da gente não funciona direito), 

minha mãe chegou triste em casa. Eu a conheço perfeitamente e sei quando algo 

não está indo bem. O olhar dela apresentava o seu desgosto, mas antes, ela foi à 

área de tanque, lavou as mãos e a máscara, e dirigiu-se para tomar banho, 

quando ela saiu, disse a ela:  

-Oi mãe, boa noite! Estava com saudades.   
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-Oi meu amor, estava com saudades de todos vocês. Como passaram o dia? 

Foi tudo tranquilo?  

Nesse momento, nós três abraçamos nossa mãezinha! Como isso é bom!  

Após isso ela nos disse:  

-Meus amores, tenho uma notícia para vocês: a partir de hoje vou ficar em 

casa.  

-Como assim mamãe? – perguntou a Liz toda eufórica. 

-Vocês viram no jornal que tem um vírus matando muitas pessoas, teremos 

que ficar mais casa para evitar que ele nos contamine, isso chama-se isolamento 

social. 

-E a senhora vai ter dinheiro, mãe? – interroguei a mamãe, com receio de 

passarmos dificuldades.   

-Sim, Theo. Neste mês teremos, agora no que vem, não sei ainda. Você sabe 

que a mamãe trabalha sem carteira assinada.  

-Ok mamãe. – respondi descontente.  

Fiquei com muito medo de enfrentarmos dificuldades, sempre vou ao 

supermercado e vejo que as coisas não estão baratas. Os dias foram passando e 

nada da vacina ser descoberta e os índices de contaminação e de mortes só 

aumentam. Que tristeza! No quarto, minha mãe chorava com frequência, não 

estava sendo fácil para ela, sempre acostumada a trabalhar de segunda a sábado. 

Ela conseguiu o auxílio emergencial, oferecido pelo Governo Federal, o que veio 

suprir as nossas necessidades.   

A professora Esther sempre atenciosa marcava o dia para o responsável ir à 

escola buscar nossas atividades pedagógicas. Como não tínhamos internet, eu 

recebo as atividades impressas, todos os dias pela manhã eu e meus irmãos 

sentávamos na sala para fazer nossas obrigações escolares. Estamos vivendo isso 

há meses.  

Em uma manhã bem chuvosa, vi que mamãe não tinha se levantando. Já eram 

oito horas e sempre ela acordava antes de todos em nossa casa. Achei bem 

estranho isso! Fui ao quarto dela:  

-Mamãe, bom dia!  

-Filho, não entre aqui, fique aí fora. A mamãe está gripada, temos que cuidar, 

posso estar com o coronavírus.  
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-O que eu faço? Como posso cuidar de você?  

-Estou bem, aliás vou ficar bem. Traga para mim uma xícara com leite e uns 

biscoitos, vou ficar no quarto, não deixe seus irmãos entrarem aqui. Vou ligar 

para a sua Tê ficar com vocês.  

-Tudo bem mamãe.  

Minha tia Tê chegou toda desesperada, conversou com a mamãe pelo lado de 

fora. Ela ficou conosco, mas a situação da minha mãe não era de quem estava 

com uma gripezinha. Por estar sentindo falta de ar, tivemos que levá-la ao pronto 

socorro. Tia Tê sempre preocupada, nos colocou no quarto, higienizou toda a 

casa, a minha tia Suely foi com a mamãe. Depois de algumas horas, acompanhei 

uma chamada de vídeo que elas fizeram.  

-Tê, aqui está lotado de gente esperando atendimento.  

-A Eva foi atendida?  

-Sim, já a colocaram na parte isolada. Já fizeram o teste, agora temos que 

aguardar o resultado. O estado da Eva não é bom, ela está com muita falta de ar.  

-Vamos rezar Suely, nossa irmã vai vencer esta batalha.  

-Vai sim! Já estou voltando para casa, agora não podemos fazer mais nada.  

Depois de três dias, o resultado foi o que já esperávamos, o diagnóstico foi 

COVID-19. Quando o desespero bate à porta! Sim, fiquei com tanto medo de 

perder minha mãezinha. As notícias não eram nada boas, cada dia que passava 

ela estava com mais falta de ar, os médicos tiveram que colocar um respirador 

nela. Como chorei! Vocês não imaginam o nosso desalento. Ainda bem que não 

fomos contaminados.  

Um pedaço de mim estava internado no centro da cidade, o hospital era bem 

longe da nossa casa, e não poderíamos visitá-la. Em minha mente, surgiam as 

cenas de enterros coletivos que vi no jornal, como seria a minha vida sem ela? 

Não consigo me imaginar sem a minha mãe, meus irmãos por serem menores 

não compreendiam com tanta clareza o que estava acontecendo. Os dias iam 

passando e nada da minha mãe entrar naquela porta.  

-Theo, venha almoçar. Você não pode ficar sem comer, quer ficar doente 

como sua mãe?  

-Tia Tê, não estou com vontade. Claro que não quero ficar doente, estou com 

muita saudades!  
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-Pois é, a Isis e o Antônio já almoçaram. Faça uma forcinha, coma um pouco. 

Eva não ficará nada contente sabendo que você não está se alimentando.  

-Está bem, Tia. Vou almoçar.  

Ouvi o conselho da tia Tê, para falar a verdade não estava com apetite. Mas 

comi, pensando que mais cedo ou mais tarde minha mãe entraria por aquela 

porta. Infelizmente vários hospitais públicos no Brasil, ainda não possuem uma 

estrutura adequada para atender as demandas do povo. Tenho o desejo de 

quando ser maior, atuar para mudar isso, os políticos necessitam ver a situação 

da vida do povo. Tia Suelly ficou responsável em trazer notícias para nós, 

diariamente ela nos ligava para falar como mamãe estava passando:  

-Oi Tê, boa tarde! Trago notícias da nossa irmã. – disse tia Suelly.  

-Oi Suelly, como ela está? – disse tia Tê.  

-Está recuperando, já tiraram o respirador dela, uma vitória.  

Quando Tia Suelly disse isso, eu pulei de alegria. Minha mãezinha estava se 

recuperando! Tia Tê me advertiu:  

-Fique quieto menino! Não está vendo que estou no telefone? - disse Tia Tê.  

-Perdão, Tia Tê. Fiquei feliz com a notícia.  

-Continue Suelly, aqui ninguém escuta nada com estas crianças.  

-Então, a Eva já está melhor pelo que me parece, ela sairá nesta semana.  

-Que maravilha, já estou com saudades da minha casa Suelly. Esses meninos 

não são fáceis.  

-Imagino! Até mais irmã.  

Eu como sou muito ansioso, estava contando os dias no dedo para a chegada 

da mamãe. Vi que nossos alimentos estavam acabando, Tia Tê estava trazendo 

da casa dela para abastecer o nosso armário, o auxílio estava na conta da 

mamãe, mas para sacar era algo impossível. Ela ainda estava internada, e as filas 

nas agências estavam lotadas.  

Passaram-se quatro dias… Nossa casa estava em festa, nossa mãe estava 

voltando. O amor é algo fascinante, né? Eu e meus irmãos ornamentamos a casa, 

fizemos bolo, doces e salgadinhos, mas é importante deixar claro para você 

leitor, que não havia ninguém de fora. Seria algo contraditório fazer festa em 

tempos de pandemia, festejamos o retorno da mamãe, que veio acompanhada 

da Tia Suelly - nosso braço direito nesse tempo tão complicado.  
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Eis que a porta se abre! Minha alegria voltou… Só recordo que pulamos nos 

braços da mamãe, que estava com máscara e escudo facial.  

-Oi meus amores! A mamãe estava com muitas saudades de vocês.  

-Também estávamos mãezinha.  

A partir deste dia o desespero foi embora! Voltamos a nossa vida cotidiana, 

mas agora atentos e com os cuidados redobrados. Estamos evitando o máximo 

de sair, e higienizando as mãos sempre. Quanto às aulas, ainda estamos fazendo 

atividades em casa, o retorno neste momento tão caótico, é complicado. 

Teremos que esperar o surgimento da vacina. 

A pandemia me trouxe muitos aprendizados, principalmente de não ficar 

preso ao meu mundo, é preciso ter empatia pelo outro! Vamos vencer este 

momento juntos!  
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UM BOM DIA PRA SE LEMBRAR 

Ana Gabriela Pacheco 

 

 

Acordei sentindo meu corpo dolorido, sem saber onde estava e como fui parar 

ali. Como cheguei ali? Sabia que havia chegado com ajuda de alguém, mas não 

me lembrava quem e muito menos tinha a visão de um corpo ou sombra 

conhecida ao meu lado.  

Sentei-me, com a cabeça doendo e vi macas vazias ao meu lado. Estava em 

um hospital. Enfermeiras andavam de um lado pro outro apressadas e uma delas 

me notou acordado. Suspirei aliviado por saber que não havia sido sequestrado, 

ou morrido e era uma espécie de céu (do qual nunca acreditei). 

“Senhor, está se sentindo bem?” A enfermeira jovem com um nariz pontudo 

perguntou educadamente, sentando-se ao meu lado e verificando minha 

pulsação. “Já chamei o doutor para te examinar.” 

“Estou bem, só minha cabeça que dói.” 

“O senhor bateu a cabeça e te trouxeram pra cá.” 

“Quem?” 

“Seu irmão e a esposa.” 

“A Vânia me trouxe junto com ele?” Perguntei incrédulo, com as mãos sob as 

pernas batucando nas coxas. A encarei alguns segundos, tomando consciência de 

que a pobre enfermeira sequer deveria saber que o nome da esposa do meu 

irmão era Vânia. Muito menos o motivo da minha surpresa, já que a Vânia foi 

casada comigo por quinze anos antes de me largar pelo meu irmão.  

Vânia nunca quis ser mãe e eu sempre quis ser pai, mas nunca insisti para que 

meu sonho acontecesse ou deixei isso ser um empecilho no casamento. Mas 

provavelmente o empecilho era minha pessoa, já que depois de alguns anos ela 

engravidou do meu irmão e hoje em dia era mãe de dois meninos. 
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O médico me fez passar com exames longos e demorados, fazendo perguntas 

e verificando meu histórico médico e familiar. Algum tempo depois ele estava 

receitando um remédio para dor de cabeça e muscular, caso eu sentisse outras 

dores no corpo por conta da queda e da concussão leve, me liberando assim que 

me entregou a receita, dizendo que enviaria os resultados de outros exames 

depois. Agradeci, andando ainda confuso. Parei na entrada de emergência do 

hospital, vendo idosos tossindo como se tivessem tuberculose ou fumassem 

Derby há mais de vinte anos seguidos, todos os dias, sem parar.  

Olhei ao redor do estacionamento, procurando meu carro. Ri quando notei 

que não tinha como eu ter vindo com meu carro se foi meu irmão que havia me 

trazido. Peguei meu celular no bolso, quase sem bateria e com mensagens do 

meu estagiário do escritório desesperado com meu estado. Respondi 

rapidamente e chamei um carro pelo aplicativo, chegando no escritório pouco 

depois do horário de almoço. 

“Doutor Ferraz, achei que não viria para o escritório hoje. Seu irmão passou 

aqui pra avisar. Fiquei um pouco perdido com documentos então acabei não 

progredindo muito. E fiquei preocupado, claro.” O estagiário puxa-saco correu 

pra me receber na porta, enrolando as próprias palavras. 

“Gabriel, estou bem e aqui. Não tente dar desculpas pra não trabalhar. 

Vamos.” 

Ainda com a cabeça doendo e sem certeza de algumas coisas, sentei-me na 

minha mesa e comecei a trabalhar. Ter um escritório de advocacia ambiental em 

São Paulo em pleno 2020 era pedir pra sofrer. Os termos, os livros, os contratos, 

as leis, tudo parecia se embaralhar na minha mente. Quando dei conta do 

horário, Gabriel já tinha sido dispensado e eu sequer me lembrava de ter me 

despedido. 

Decidi voltar para casa de ônibus, para ver se a lotação exageradamente 

exagerada e contra qualquer direito humano – como todo transporte público 

normalmente é – me faria ficar mais atento e ligado às coisas como eu precisava 

ficar. Entrei e espremido, fui sendo empurrado até um banco num canto, onde 

notei um homem grande tossindo e com a mão que cobriu a tosse, segurar na 

barra do ônibus, uma moça o empurrou e ele reclamou. O cobrador espirrou 

algumas vezes. 
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Olhei meu reflexo no vidro sujo do ônibus e vi um homem um pouco acima da 

meia idade, separado, sem filhos, num emprego que jamais imaginava estar e em 

um dia que começou num hospital, sem sequer saber como chegou lá. A barba 

rala e incômoda, como minha vida. Dei um resmungo reclamando e uma moça 

segurando sacolas me olhou surpresa, como se tivesse sido com ela, puxando 

para si as sacolas que encostavam na minha perna. 

Entrei no apartamento e tirei os sapatos, jogando o celular e a carteira no sofá. 

Uma cartela de remédios estava vazia numa mesa, sem a caixa para que eu 

soubesse que remédio era. Não lembrava de ter tomado. Com uma saúde de 

ferro, o que eu menos precisava era de remédios. Nada me derrubava, nem 

sequer resfriadinhos.  

Liguei a televisão, deixando o apartamento ainda no escuro e escutei notícias 

sobre uma gripe que se espalhava pelo mundo e preocupava pesquisadores e 

médicos do Brasil. Fui pro quarto. Uma muda de roupas separada e dobrada 

cuidadosamente na beirada da cama, como eu deixava toda vez antes de tomar 

banho. No lugar de ser um pijama como normalmente era, camisa e calça sociais 

me aguardavam deitadas sob meu leito. 

Arranquei a camisa que estava, notando uma mancha de molho nas mangas. 

Eu não havia comido nada com molho hoje, sequer me lembrava de ter 

almoçado. E odiava sair com roupas que não estivessem passadas e lisas, quem 

dirá com manchas e sujeira. 

Separei um pijama, dobrando-o cuidadosamente colocando em cima da cama, 

deixando a outra muda de roupa na cadeira no canto do quarto, onde ficava 

minha escrivaninha.  Andei até o banheiro, lembrando na metade do caminho de 

voltar e pegar o chinelo. 

“Tem algo errado acontecendo hoje.” Falei em voz alta. Quando se mora 

sozinho por muito tempo, é um costume dizer para si o que gostaria de dizer pra 

alguém. 

A porta do banheiro estava escancarada, com o trinco quebrado e uma marca 

de sapato na porta branca. Abaixei pra avaliar melhor e pegar o trinco caído no 

chão. Arrumei a porta e fui tomar uma ducha. Assim que terminei o banho, 

peguei o celular para mandar uma mensagem pro meu irmão, escrito: “Miguel, o 

que aconteceu?” 
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Larguei o celular de novo e abri a geladeira, esquentando uma sopa de 

abóbora congelada. Escutei o celular vibrando e deixei a sopa no fogão pra 

atender o Miguel: 

“Fala grande Levi! Cabeça de ferro! Tá bem, irmão?” 

“Tô bem. Só com dor de cabeça. Escuta, o que aconteceu comigo?” 

“Seu estagiário andava meio preocupado com você e me pediu pra verificar. 

Você tava no banheiro desacordado. Se você mora sozinho, por que tranca a 

porta? Irmão, você pode tomar banho na pia se quiser. Lavar o saco no lava-

louças.” 

“Que nojo, como você é babaca.” 

“Talvez eu seja, mas foi esse babaca aqui que te salvou. Me deve uma.” Ele 

falou rindo através do telefone. Senti meu sangue ferver, deixando a resposta 

“você já está com a minha mulher, estamos quites” dançar na minha língua, mas 

me segurei. Em dias mais felizes, sentia que também tinha sido um favor ele levar 

a Vânia. Então eu estaria devendo duas pra ele: 

“Tá, tanto faz. Obrigado.” Respondi. 

“Escuta, como vai funcionar no seu escritório o lance da quarentena?” 

“Como assim? Do que você tá falando?” 

“Você não viu? Pararam tudo! Só vai poder trabalhar de casa agora. Uma 

merda, isso ainda vai ferrar com nosso país. E quer ver que essa doença aí nem é 

nada demais?” 

“Você não sabe se é séria ou não. A coisa tá feia nos outros países.” 

“Eu acho é besteira. Esse pessoal do jornal engrandece demais essas doenças. 

Daqui umas semanas já tá tudo normal.” Ele falou, reclamando de mim com a 

Vânia no telefone de longe como se eu não pudesse escutar os murmúrios: 

“Chato demais, é, eu sei. Separar foi bom. Tá bom, Vâ.” 

“Escuta, vou desligar. Amanhã trabalho cedo.” 

“Trabalhar cedo de casa? Eu vou é dormir mais! Meu chefe já mandou que é 

pra todo mundo ficar em casa. Quero só ver alguém me impedir de ficar coçando 

saco o dia todo.” 

“Tá bom Miguel, mas eu vou trabalhar normalmente. Tchau, tô desligando.”  
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Desliguei e pressionei os dedos indicadores contra as têmporas, com a dor de 

cabeça se alastrando pelo o interior do meu crânio como toda vez que eu falava 

com o Miguel, sem ter correlação alguma com a concussão.  

Verifiquei o pessoal do escritório mandando mensagens no grupo sobre as 

notícias quase que repentinas – pra quem não acompanhava jornais e não 

acreditava no potencial de uma nova doença – e sobre a quarentena e home 

office. Respondi com um texto breve dizendo pra todo mundo ficar em casa e 

que eu iria pegar os documentos necessários e enviar por e-mail para que 

trabalhassem com eles de forma mais fácil. 

Gabriel me mandou mensagem preocupado dizendo que havia pegado 

transporte público e estava com medo de estar infectado. O acalmei. Olhei o 

fogão e a sopa esquecida borbulhava. Corri para apagar o fogo e amenizar a 

sujeira. Assim que terminei de limpar e comer o que não tinha vazado pra fora da 

panela, desliguei a televisão e fui me deitar. 

Acordei com o alarme tocando antes que o sol nascesse. Olhei em volta, me 

arrumei rapidamente e fui pro escritório. Quando cheguei, vazio. Mandei 

mensagem no grupo e todos diziam estar em casa como programado. Junior, um 

dos outros advogados mandou uma figurinha tirando sarro de mim com a 

legenda: tá esquecido, hein! 

Voltei pra casa depois de scanear os documentos e enviar para todos. Cheguei 

em casa e me deitei no sofá. No jornal, pessoas alarmadas e com medo. E com 

razão. Trabalhei sentado à mesa do quarto, com uma só luz acesa, atendendo 

ligações, respondendo e-mails e ajudando os funcionários perdidos com a 

dinâmica de trabalho em casa. Comi um pouco de arroz com frango. Tomei 

banho. Fui dormir. 

Acordei no dia seguinte um pouco mais tarde e mandei as tarefas de todos. 

Liguei o jornal e tomei café. Trabalhei sentado à mesa do quarto, comi alguma 

coisa no almoço. Atendi ligações, mandei e-mails e respondi mensagens do 

Gabriel. Jantei a mesma coisa do almoço. Tomei banho. Fui dormir. 

No outro dia, acordei, tomei café e liguei a televisão. Não lembro o que 

passava. Trabalhei sentado na cama, com o computador nas pernas. Senti dor 

nas pernas no horário de almoço e voltei para mesa. Não almocei. Tomei banho e 

fui dormir. 
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Ninguém mandava mensagem sem que o assunto fosse estritamente sobre o 

trabalho. Ninguém perguntava se eu estava bem sozinho ou precisava de algo. 

Nem mesmo meu irmão e a Vânia. Meus sobrinhos estavam ocupados com aulas 

online, meus pais já haviam morrido e nem mesmo meus vizinhos eram muito 

próximos. Me restava então, contar apenas comigo mesmo, como foi em grande 

parte da vida, mesmo quando eu era casado, já que todos tinham seus próprios 

problemas para se preocupar. 

A semana seguinte parecia a anterior. Acordei um pouco mais tarde do que o 

mais tarde que eu já acordava desde que comecei a ficar em casa e mandei as 

tarefas de todos. Tomei café. Trabalhei sentado à mesa do quarto, comi alguma 

coisa no almoço, acho que frango. Atendi ligações, mandei e-mails e respondi 

mensagens do Gabriel. Jantei a mesma coisa do almoço. Tomei banho. Fui 

dormir. 

O dia seguinte e o seguinte e o depois do seguinte pareciam nebulosos. 

Esqueci onde deixei os documentos num apartamento que nem era tão grande. 

Trabalhei na mesa da cozinha. Não tomei café. Respondi mensagens do Gabriel 

no privado querendo saber como eu estava. Jantei arroz, tomei banho. Fui 

dormir.  

Quase três meses haviam se passado e não existia perspectiva de mudança no 

mundo ou em alguma alteração na minha rotina repetitiva como uma máquina 

de costura. Acordar, café, trabalhar. Trabalhar, comer algo. Trabalhar. Tomar 

banho e dormir.  

A única diferença na semana era quando eu comprava algo pela internet e 

desesperadamente ansiava pela entrega, para descer e receber, ter algum 

contato humano, mesmo que vago, com o entregador ou o porteiro. A mesma 

coisa quando eu pedia pizza, menos quando pedi pizza e vieram duas, com a 

pizzaria alegando que eu tinha feito dois pedidos quando eu sequer me 

lembrava disso. Alguns pedaços ainda estão aí. 

Fiz um lembrete mental de que precisava ir ao mercado no dia seguinte e isso, 

para um solitário quarentenado era tão excitante como receber uma entrega. Me 

levantei cedo, passei as tarefas de todos e assim que terminei de ler alguns 

contratos, fui ao mercado. Desci do carro e coloquei a chave no bolso da frente, 

não sentindo a carteira. Reclamei mentalmente de que seria mais fácil se alguém 
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tivesse vindo comigo, eu entraria e faria as compras enquanto a pessoa voltava 

pra buscar a carteira. 

Abri a porta do apartamento e fui até a estante com o molho de chaves perto 

da porta, onde eu geralmente deixava a carteira quando chegava em casa. Olhei 

na mesa de centro da sala, no raque da tv, na mesa da cozinha. Fui até o 

banheiro e verifiquei no cesto de roupa suja, voltei pro quarto e verifiquei nas 

estantes e nas mesas de cabeceira.  

Me sentei na cama, ofegante e irritado. Uma compra do mês nunca foi tão 

cansativa. Passei a repassar todos os lugares que eu poderia ter deixado. Olhei no 

cesto de roupa suja, voltei para o quarto e verifiquei nas estantes e nas mesas de 

cabeceira ao lado da cama. Percebi que era idiotice procurar ali, já que deveria 

estar na estante com o molho de chaves perto da entrada. Não estava, procurei 

no raque da tv e na mesa da cozinha. Pensei em desistir de ir fazer compras, mas 

faltava muita coisa em casa. 

Respirei fundo e tentei me lembrar onde tinha deixado. Fui até a sala e olhei 

em volta, vendo a carteira presa na beirada do sofá. Peguei e corri pro carro, feliz 

como nunca estive em três meses. Ou em três anos. Ou em mais anos. Gabriel 

me mandou mensagem perguntando por que eu não estava respondendo no 

grupo e respondi rapidamente que estava indo fazer compras. 

Comprei tudo que precisava e subi com as compras em uma viagem só, me 

poupando o tempo que gastei vagando no supermercado como crianças fazem 

em shoppings e parques de diversão. Larguei as compras no chão e peguei o 

celular, com três chamadas perdidas do médico. Liguei de volta, a secretária dele 

atendeu: 

“Boa tarde, senhor Levi Ferraz? O doutor tentou te ligar, mas não conseguiu. 

Seus exames estão prontos e foram enviados para seu endereço, devem chegar 

ainda essa semana.” 

“Claro, obrigado por avisar. Ele ainda quer falar comigo?” 

“Sim, senhor. Vou transferir.” A secretária disse, transferindo a ligação pro 

médico: 

“Doutor, aconteceu alguma coisa?” 

“Alô? Então, Levi. Não queria te passar essa notícia por telefone, o certo seria 

você vir até meu consultório e conversarmos com mais calma. Mas por conta 
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dessa pandemia tudo mudou. É sobre seu diagnóstico.” O médico disse com a 

voz meio entalada. 

“ A concussão deu em algo?” 

“Não exatamente. Pelo histórico familiar e outros exames seus notamos que a 

concussão foi muito leve, o seu desmaio foi mais pela junção de fatores: bater a 

cabeça e estar cansado. Pela tomografia e a ressonância chegamos em outro 

diagnóstico.” 

“Qual?” Perguntei, um pouco aflito. 

“Eu realmente não costumo contar isso logo de cara, acredito que só em 

situações muito especificas, temos que levar em conta a família do paciente, a 

personalidade, a aceitação. Acredito que tudo conta.” Ele explicava, com pausas 

incômodas entre as palavras como se estivesse pensando bem para que não 

pisasse em ovos: “Só estou decidindo te contar porque sei que é um homem que 

mora e vive sozinho, e é importante pra você saber, pra que comece a se 

adaptar.” 

“ O que é, doutor?” 

“Levi, você está esquecido demais ultimamente?” 

“Na verdade, sim.” 

“ Anda com dificuldade de pensar, compreender, organizar as ideias?” 

“Sim.” 

“Está com...” 

“Aonde quer chegar, doutor?” Perguntei, irritado, o interrompendo. 

“Você está com Alzheimer, Levi.” 

Depois de escutar isso um zumbido irritante e latente se instalou nos meus 

ouvidos. Sei que coloquei no viva voz e larguei o celular na mesa da cozinha, sei 

que respondi as perguntas do doutor e que ele falou coisas pertinentes sobre 

cuidados que eu deveria tomar. Mas não escutei direito e não me lembro de 

nada exato. A casa toda parecia se mexer como se eu estivesse dentro de um 

cubo mágico embaralhado. E agora para meu azar e minha raiva, o idiota que 

estava resolvendo o cubo era eu, um velho esquecido. 

Senti raiva de mim mesmo e ignorei o que o doutor dizia, porque parte de 

mim sentia que esse esquecimento se devia a concussão. Eu era esquecido antes, 

mas quem nunca esqueceu de algo? 
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Acordei no dia seguinte um pouco mais tarde e mandei as tarefas de todos. 

Liguei o jornal e tomei café, sabendo que me ajudaria a ficar mais enérgico e 

ligado com as coisas. Trabalhei sentado à mesa do quarto, comi alguma coisa no 

almoço. Atendi ligações, mandei e-mails e respondi mensagens do Gabriel. Jantei 

a mesma coisa do almoço. Tomei banho me negando a acreditar que havia 

qualquer coisa errada comigo, porque sabia que eu não poderia ser tão 

esquecido a ponto de estar doente e que eu tinha uma rotina o suficientemente 

regrada mesmo dentro de casa, que me fazia não esquecer o que eu fazia. 

No outro dia, acordei, tomei café e liguei a televisão. Não lembro o que 

passava. Trabalhei sentado à mesa. Não almocei. Tomei banho e fui dormir. 

No dia posterior , acordei, tomei café e recebi os exames. Fiquei 

desacreditado, mas sabia que segurar os papéis tinha tornado tudo mais 

palpável. Trabalhei, não almocei. Tomei banho e fui dormir. Deitado sozinho na 

cama, tudo parecia incerto, mesmo eu conhecendo minha casa de ponta a ponta. 

Sabia que se eu esquecesse de quem eu era ou saísse pela rua sem saber pra 

onde ir, não teria alguém me esperando em casa ou indo me procurar de noite. 

Estar sozinho e doente era assustador, mas eu não ia pedir ajuda pra ninguém, 

muito menos comentar do meu estado. 

Ninguém mandava mensagem sem que o assunto fosse sobre o trabalho. 

Ninguém perguntava se eu precisava de algo. Nem mesmo meu irmão. Nem 

meus pais. Me restava então, contar apenas comigo mesmo, como foi em grande 

parte da vida, mesmo quando eu era casado, já que todos tinham seus próprios 

problemas para se preocupar. 

No outro dia, acordei, tomei café e liguei a televisão. Não lembro o que 

passava. Trabalhei sentado à mesa. Almocei alguma coisa, tomei remédio. Tomei 

banho e fui dormir. 

A semana seguinte parecia a anterior. Acordei. Tomei café. Trabalhei sentado à 

mesa do quarto, comi alguma coisa no almoço, acho que frango. Mandei e-mails. 

Tomei remédio. Tomei banho. Fui dormir. 

O dia seguinte e o seguinte deste pareciam nebulosos. Comecei a reparar 

meus esquecimentos e sempre que eu abria a boca pra contar pra Vânia 

despreocupadamente que tinha esquecido algo de novo, lembrava de maneira 
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nervosa que não era mais casado com ela. Não tomei café. Respondi mensagens 

do Gabriel. Tomei remédio. 

No outro dia, acordei. Não lembro o que passava na televisão. Trabalhei 

sentado à mesa. Almocei alguma coisa, tomei remédio. Tomei banho e fui dormir. 

No dia seguinte, acordei. Tomei remédio. Trabalhei. Almocei e tomei remédio. 

Tomei banho. Sentei-me na cama e tentei contar quantas vezes eu tinha tomado 

remédio e quantos dias tinham se passado desde o meu diagnóstico. Perdi a 

conta.  

Olhei em volta no quarto escuro e encarei um quadro com meu nome pintado: 

Levi. Meus olhos encheram d’água. Queria que tivesse fotos pela casa para que 

eu não esquecesse o rosto de ninguém porque, de uma hora pra outra, comecei 

a me esquecer o rosto dos meus sobrinhos, do meu irmão. Tinha dias que 

tentava ligar pra casa dos meus pais como se eles fossem atender, mesmo 

estando mortos há alguns anos. 

Queria que a Vânia estivesse casada comigo, não porque ainda a amo, mas 

pelo pensamento egoísta de ter alguém comigo para me lembrar das coisas que 

eu esqueço. Tentei lembrar quantas vezes na semana eu escutava a voz de 

alguém conhecido que não fosse da televisão. Ou as vezes que falei algo em voz 

alta só pra lembrar do som da minha própria voz.  

Tentei lembrar as muitas vezes que fui esquecido e relapso com as coisas, 

mesmo antes da concussão e do diagnóstico. Pensei que se eu chorasse meu 

medo de ficar mais esquecido por estar desesperado iria embora. Eu não queria 

esquecer das coisas, nem das pessoas, nem das poucas coisas interessantes que 

já fiz na vida. Queria minha vida de volta, sair na rua, ver as pessoas, ir trabalhar 

no escritório e escutar vozes. As máscaras me atrapalhavam de reconhecer quem 

era quem quando eu ia na padaria ou no mercado. 

Acordei no dia seguinte e haviam mandado mensagem solicitando alguém no 

escritório para receber um documento. Separei uma roupa e a dobrei, deixando 

na cama, indo tomar banho pra ir ao escritório. 

Assim que terminei o banho me enrolei na toalha e tentei abrir a porta, 

emperrada. Sem sucesso, forcei a entrada várias vezes, até desistir. Estava 

trancado no banheiro. Passei horas lá, o celular no quarto, sem comunicação e 
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com fome. Alguém tinha que notar que não fui receber o documento no 

escritório e vir até aqui me ver. Alguém tinha. 

Levantei e tentei abrir a porta do banheiro, esquecendo que estava trancado. 

Forcei a entrada, pedi socorro e nada. Me sentei de toalha em cima da privada, 

chorando de forma desesperada, pensando como passei minha vida toda sem ter 

ajuda dos outros quando era importante ter alguém com quem contar. 

Chutei a porta e nada. Comecei a ficar cansado. Não tinha mais idade pra 

tanto esforço. Estava sem comer há horas. Olhei pela pequena janela do 

banheiro, anoitecia. Levantei-me com dificuldade e fraco, pra tentar chutar a 

porta de novo. Antes que eu pudesse terminar o chute, escorreguei e bati uma 

parte da cabeça. Gritei um aí, antes que tudo ficasse preto. 

Acordei sentindo meu corpo dolorido, sem saber onde estava e como fui parar 

ali. Onde eu estava? Sabia que havia chegado com ajuda de alguém, mas não me 

lembrava quem e muito menos tinha a visão de um corpo ou sombra conhecida 

ao meu lado. Ou ao meu redor.  

Sentei-me, com a cabeça doendo e vi macas vazias ao meu lado. Estava em 

um hospital, enfermeiras andavam de um lado pro outro apressadas e uma delas 

me notou acordado. Suspirei aliviado por saber que não havia sido sequestrado 

ou era uma espécie de céu do qual nunca acreditei. 

“Senhor, está se sentindo bem?” A enfermeira jovem com um nariz pontudo 

perguntou educadamente, sentando-se ao meu lado e verificando minha 

pulsação. “Já chamei o doutor para te examinar.” 

“Estou bem, só minha cabeça que dói.” 

“O senhor bateu a cabeça e te trouxeram pra cá.” 

“Quem?” 

Levi é um nome hebraico que significa “unido”, “ligado” ou "vinculado a 

alguém”. Mesmo assim, eu, Levi Ferraz, nunca estive vinculado a nada, nem estive 

unido a ninguém tempo o suficiente pra que alguém se preocupasse. As coisas 

estavam turvas e pareciam distantes da minha memória, eu sabia que ao longo 

do tempo, continuaria esquecendo mais e mais, e vivendo isso de novo e de 

novo. Mas ainda me lembrava do meu nome e seu significado nada condizente 

com a minha vida. 
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“Aquele jovem ali.” Ela apontou para um menino cujo rosto eu conhecia, que 

se virou sorridente, numa mistura de preocupação e alívio, surpreso ao me ver 

acordado. “Ele parecia muito preocupado, disse que mandou muitas mensagens.” 

Nada condizente até agora. 
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UM CONTO DE FÉ 

Pedro Hiago Santos Marques 

 

 

Era outra vez, na mesma aldeia incomum onde há muito uns bichos pararam 

para observar o mato e as estrelas, e ao descobrir pensar porquês descobriram a 

deusa, grande desolação.   

Naqueles tempos, a deusa dissera a cada animal – Tu és gente! E os bichos, que 

ainda não sabiam desconfiar ou questionar, acreditaram. Tomados pela mão por 

sua mãe, foram se construindo gente, deixando para trás a certeza do instinto, 

esperando sempre o sussurro seguro da deusa a indicar a verdade, como o cego 

que confia mais no que diz o guia do que nas impressões enganosas do próprio 

tato.   

Ora, a deusa lhes ensinava tudo o que queriam saber, até o princípio sagrado 

de que a aparência não traduz a essência, alertando, soberba, que só através dEla 

os filhinhos chegariam ao entendimento das coisas. E assim, como cegos, se 

deixaram conduzir passiva e confiantemente pela voz segura até o amanhã, onde 

nem mais se lembravam de quando bichos foram. 

A aldeia cresceu, de por cima arranhando o céu e de por baixo arranhando o 

ventre da terra, cheia de gente e de coisas de gente, que a deusa abençoava e 

bem queria, pois, por ser invenção do homem, também era sua, e junto com os 

outros deuses, seus irmãos, orquestrava os dias e as noites no coração do povo. 

Porém, de muito crescer, mais quiseram, de tanto enricar, mais quiseram, de 

tanto empoderar e desenvolver, mais quiseram. E um queria mais do que o outro. 

Nascia a cizânia, do joio indissociável daquela natureza trigueira. Nessa 

empreitada, muita gente esqueceu que era gente de propósito e voltou a se 

embichar. 
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A deusa deu de ombros. Se assim queriam rumar, que assim fosse. Não julgava, 

só ajudava a responder tudo aquilo que lhe perguntavam. E até mesmo Ela... 

Assim, de pronto... Não sabia de tudo. Até os deuses têm suas limitações. 

Organizados em volta de estruturas de poder, a tribo foi se dividindo em clãs e 

greis, mais e menos numerosos, mais e menos ricos, mais e menos gente uns 

para os outros, e foram brincando com fogo. A deusa havia sussurrado em seus 

ouvidos maneiras de destruição, e eles, com tanto nas mãos, como deidades 

nanicas, criaram a miséria, o preconceito e a guerra, e tais bestas e todos os seus 

carrapatos sangraram a face da terra.  

Em meio à violência e inconstância da dança das relações, a que chamaram 

realidade, gente com muito aos pés passou a desdenhar a mãe, desdém que 

depois foi virando esquecimento à medida que já não precisavam perguntar mais 

nada para ter o que queriam, ora pois, sabiam de tudo que era preciso saber. 

Outras vezes, a deusa silenciava e não respondia. Trocaram a vela de templo, e 

foram render graças a outros deuses mais alvissareiros. Já os que tinham aos pés 

nada além da própria sombra, nunca esqueceram a deusa, nem a sua traição.  

- Maldita, que nos tirastes do pântano em que vivíamos, tranquilos sobre duas 

grosseiras patas, que nos deu pés de fina tez para caminhar na brasa! Maldita 

que deste os outros a bomba e a moeda, e a nós nos deixa de mão estendida. Já 

não resolves nada... Nada podes tu que encha nossa barriga!   

E estes também se rebelaram contra a mãe e fizeram ouvidos moucos para os 

seus sussurros. Ela, que lhes ensinara a todos a duvidar, agora era o objeto da 

dúvida e da desconfiança de muitos. Por sorte, não de todos. 

Um rebanho mais radical, de tanta revolta que tinha, foi além, e passou a 

contradizer tudo aquilo que a deusa havia sussurrado e guardava como bom, 

justo e seguro, e  assim ensinava a seus curumins, que já cuspiam no chão só de 

ouvir falar o nome dEla: Ciência. 

E foi crescendo e multiplicando e ganhando força o séquito dos rebeldes, que 

de poderosos e numerosos quiseram até mudar a forma da terra, fabricando à 

força a própria realidade. Mas a terra, de tão redonda rodou, e rodou muitas 

primaveras, até que num inverno qualquer... Grande desolação. 

Chegou a peste. Como uma víbora sinuosa, envenenou a primeira casa, que 

espalhou a peçonha para a segunda, serpenteando corpo em corpo, beijo em 
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beijo, toque em toque, assim até cobrir os dois hemisférios com a marca invisível 

da morte. 

A deusa, aos que ainda lhe perguntavam, desde antes alertava sobre um perigo 

iminente e que a primeira casa seria toda a aldeia, pois toda a aldeia é uma só 

casa. Nada mais podia dizer. Mas o prenúncio, na voz de poucos, foi abafado 

pela algazarra do cotidiano, até ser tarde demais, e a desgraça encher os 

crematórios. 

Mas nada abalava o rebanho dos incrédulos. Estes agiam com naturalidade, 

como se a praga fosse inimigo distante e que por eles tivesse tal predileção que 

não os importunaria. Outros, seguros das próprias certezas e munidos das 

próprias opiniões, menosprezaram o mal lhe chamando por diminutivos, e saíram 

para a guerra sem saber que a cada dia incauto que se esvaia, faziam da extinção 

amiga e hospedeira silenciosa. 

A aldeia que era viva e majestosa foi ficando cinzenta, fazendo com que os 

descrentes menos radicais voltassem a ouvir aquela voz latente e severa que, no 

desespero da escuridão dos tempos, voltou a tinir, como um alarme de 

sobrevivência. Reconheceram que não sabiam de tudo e que precisavam de 

ajuda. Uniram-se aos seguidores fiéis da deusa e se refugiaram em suas malocas, 

pois, ficando a salvos em suas casas, deixariam a salvo toda a aldeia, dizia Ela.     

 A noite amargava em cólera e a nuvem de fumo dos corpos incinerados subia 

aos céus como oferenda inexigida. Aturdida com tamanha rapidez, a aldeia 

colapsava. Anciãos morriam como moscas e os infantes perdiam os colos. Ah, 

mortal ignomínia que suspendia o carinho e fazia do outro, seu igual, potencial 

perigo. 

   Ao ver que o tempo fechava, o grupo de radicais detratores da mãe não 

recuou. Ao sentirem medo, entregaram-se à cegueira e passaram a negá-la, 

ignorando os avisos veementes da maioria da aldeia, que suplicava, não à 

qualquer deus, mas à turba: FIQUEM EM CASA!    

Mas eles não ouviam, nem permitiam que gente ao seu lado e abaixo de seus 

pés seguisse a Ciência. Amedrontados, buscavam inconscientemente o fim, 

como, no breu, a mariposa que se lança à fogueira. No entanto, das mariposas 

suicidas diferiam quanto à responsabilidade, uma vez que estas assumiam o risco 
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de inflamar apenas o próprio corpo, e aqueles, lançavam ao fogo a si e aos seus 

submetidos.  

No desespero, ascendiam velas, faziam oblações e construíam templos para 

agradar todos os outros deuses, pensando que estes lhes salvariam. Queriam crer 

que a Ciência não estivesse certa, não podia estar certa, e esperavam clemência 

do deus Trabalho, da deusa Economia, do deus Dinheiro... Em última e agoniada 

tentativa recorreram ao deus pagão Plano de Saúde, mas nem este lhes acudiu. 

Contavam-se os vivos da exausta aldeia que morria. A morte não ferira os lares 

que possuíam a marca da deusa: portas cerradas. Confinadas, as gentes 

redescobriam prazeres triviais há muito esquecidos e se transformavam dentro 

de seus ninhos celulares a fim de transformar a aldeia que alvorecia. 

Foi nessa hora, de total solidão abaixo do firmamento, que uma lágrima de 

arrependimento verteu e alumiou o céu. Quão educativas são as lágrimas de 

arrependimento! Fizeram o grupo que ostentava a convicção de que vacinas 

adoeciam e que cientistas conspiravam contra a humanidade torcerem 

sofregamente para que estes mesmos sacerdotes desenvolvessem a imunização 

que livrará a todos, e clamaram – Valha-nos, Ciência! – reabilitados. Encerraram-

se em suas tocas, e abriram os ouvidos para escutar a mãe.   

Tempo e mais tempo durou a peste, que roeu o templo de todos os outros 

deuses sem perdão, menos o altar da ciência, que atravessou mais uma vez a 

treva conduzindo a gente que lhe chamava mãe. Sempre foi esta a sua função 

cósmica, e a Ela agradecia o panteão das divindades, que humildes, esperavam, 

cada uma, seu tempo de reinar soberana. 

Passada a crise, o homem e a mulher puseram os pés para fora do claustro 

como se ressaídos da arca. Era a mesma terra que os parira, mas algo grande 

havia mudado, o quê mesmo ninguém sabe... Mas havia muito e muito para 

reconstruir e recuperar. O que se sabe de certo, é que agora todos estavam em 

paz com a deusa, mais do que jamais houvera, ao ponto até de, mais do que 

escutarem sua voz, entenderem seu silêncio.  

Jubilosos, cantavam benditos em uníssono - Bendita, que sussurrais docemente 

a mais cruel verdade. Bendita, Ciência, que não pode parar a tempestade, mas 

nos dá o lenho para atravessar o mar revolto! 
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Com este testemunho dos remanescentes, até dos que um dia negaram a 

deusa, estava a aldeia sarada de duas perniciosas moléstias. A voz da Ciência 

voltou a ser um refúgio natural, e por mais indesejáveis que fossem os seus ais, 

mais seus filhos sabiam que deveriam ouví-la para atravessar as crises. Por pior 

que parecesse ser a realidade, e mais incerto o tamanho da noite, mantinham a 

fé na Ciência, porque fé não tem a ver com certezas ou convicções. Fé é 

confiança. 

 

 

 

 

Quarentena, Crateús-CE, 03 de abril de 2020. 
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Um dia depois do fim. São sete da manhã do dia 26 de julho de 2021. Um 

grande dia. O melhor dos últimos dois anos sem sombra de dúvidas. Vamos 

fechar o último hospital de campanha da peste, a Covid-19. Vacinamos 80% da 

população, estamos há um mês sem mortes, e a taxa de contágio está mínima. As 

máscaras deixaram de ser um acessório indispensável e o lockdown tornou-se 

uma lembrança ruim.  Alguns países atingiram esse marco um pouco antes de 

nós, mas o que posso dizer? Todas as vitórias precisam ser celebradas, até 

mesmo as tardias. 

Não consigo descrever a quantidade de acontecimentos que poderão ser 

vivenciados a partir de agora… Famílias poderão se encontrar, amigos se abraçar, 

casais enamorar-se. Não que esse tipo de coisa já não estivesse acontecendo, 

existiu aqueles que agiram como se a vida não tivesse mudado, no entanto, a 

supremacia e coragem diante do vírus só durou   até a morte ser encarada de 

frente. Enfrentamos uma segunda onda sem sequer sairmos da primeira e a 

sensação que havia era de estarmos vivendo todos os dias os mesmos dias. 

Todas as 24 horas do dia, semana após semana, eram marcados pela luta em prol 

da vida, a conformação com a morte e a privação da liberdade. 
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Mas hoje será diferente. Esta data, que vai ser registrada nos livros de história, 

será marcada como o primeiro suspiro de liberdade depois um longo período. 

Liberdade essa que foi ansiada diversas vezes, inclusive neste hospital, onde virei 

noites, iniciei manhãs, suportei tardes, e tantas vezes supliquei, praguejei e pedi 

forças para prosseguir. Foram quinze meses trabalhando na linha de frente. 

Quase quinhentos dias, vivendo para manter a vida de outras pessoas que sequer 

conhecia, mas que torcia para que fossem capazes de novamente respirar. E 

inspirar. Levar inspiração aqueles que ainda estavam em batalha e que tinham 

medo de não vencer, medo de não haver um amanhã. Ainda assim segui firme, 

mesmo quando as incertezas também eram minhas, mesmo quando eu também 

tinha medo. 

E agora de frente as portas desse hospital, as incertezas e os medos parecem 

menores, consigo atravessá-las com os ombros um pouco mais leves e até com 

um meio sorriso no rosto. Os corredores estão repletos de profissionais, vejo os 

colegas que estiveram comigo nesses quinhentos dias. Eles agora estão 

empenhados em desmontar seus postos, são enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, fisioterapeutas, médicos, dentistas, psicólogos, copeiros, 

cozinheiros, recepcionistas, auxiliares de serviços gerais e guardas, que fizeram 

esse hospital funcionar da melhor maneira possível até o momento. E falando em 

momentos, agora irei encerrar minhas tarefas nesse hospital, preciso apenas 

pegar algumas coisas que esqueci em uns armários e seguir em frente. 

Caminhando em direção aos armários tropeço em uma caixa cheia de papéis. 

Mergulhada em reflexões, mexo nos prontuários que ali estão depositados, eles 

terão um outro lugar agora. Páginas e páginas, são nomes, são pessoas. Um 

deles me chama a atenção, Joana D’Avila Sousa Santos, 82 anos, residente de 

zona urbana, três filhos, com histórico de diabetes, hipertensão. Contraiu covid e 

evoluiu para pneumonia. A pneumonia progrediu para uma sepse e em alguns 

dias dona Joana foi a óbito e se tornou um número que compunha as 

estatísticas. Dona Joana passou intensos 2 meses “residindo” a ala covid, e o mais 

interessante de tudo é que embora muitos pacientes tenham passado por aqui e 

nos marcado intensamente, lembro me exatamente do dia em que ela deu 

entrada neste hospital. 
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Era um domingo de manhã frio, estava iniciando o plantão quando notei que 

mais um paciente havia sido admitido na noite anterior. Era nosso 22° paciente 

só nesta semana.  Chequei o prontuário, uma senhora de 82 anos portadora de 

doenças crônicas, de acordo com as informações colhidas a mesma morava 

sozinha e trabalhava como voluntária em um lar para população de rua. A 

paciente estava apresentando dispneia, ausência de paladar e olfato, além da 

tosse seca. A usuária realizou o teste de secreção nasal, o famoso swab, como é 

proposto pelos protocolos de acordo com a presença de sintomas gripais. Assim, 

dona Joana foi encaminhada para a enfermaria onde os primeiros cuidados com 

medicações e suporte respiratório foram implementados. 

Sigo até o seu leito, seria o meu primeiro atendimento do dia. É irônico que 

estou aqui há poucos instantes, mas já consigo sentir a pele sensível devido a 

quantidade de equipamentos e da sobreposição deles. Meus ferimentos que nem 

foram curados do último plantão seguem incomodando-me. 

- Bom dia a senhora é Joana D’Avila Sousa Santos? Pergunto 

- Bom dia! Sim sou.  Eu gostaria de estar na ala infantil, me disseram que lá a 

equipe se fantasia toda de heróis, mas fico feliz que esteja de astronauta, eu 

sempre gostei muito deles! Sorrio. É uma comparação muito inusitada, nem de 

longe a máscara, a face-shild e o gorro se assemelham a um capacete de 

astronauta, mas o que posso dizer? A Espiritualidade e diversão em sua voz me 

fizeram sorrir escondido. Como a senhora está se sentindo? 

- Eu sempre detestei hospitais, evitei eles o máximo possível.  Dona Joana 

nunca gostou de ser cuidada, ela era do tipo que cuidava de todos ao seu redor, 

estava sempre pronta para ajudar. Se ela estivesse com problemas e alguém 

precisasse de ajuda, ela guardava os seus no bolso e corria em socorro, mais 

tarde eu saberia disso. 

- Que Deus me ajude por aqui, já tenho oitenta anos e agora um vírus mortal 

dentro de mim. - Disse com pesar, era nítida a insegurança e o medo refletindo 

em seus olhos, mas ela não se deixou abater, mesmo quando desabafou 

pesarosa. 

- Eu adoro um abraço, ver gente! Gostar de lugares e pessoas, mas agora 

todos ao meu redor vão se vestir de astronauta.  

- Finalizou ela com uma gargalhada.  
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- Acho que a senhora não gosta de astronautas hein? Bom, mas a senhora 

deve saber que preciso dessa roupa de astronauta para cuidar dos pacientes 

aqui.  Quando colocamos esse look- digo fazendo aspas com as mãos - 

reduzimos a chance de nos contaminarmos e assim podemos prestar um cuidado 

melhor para que saiam daqui mais rápido. 

- Você é muito bonita menina, mesmo por baixo de toda essa roupa, eu 

consigo sentir sua energia, é boa. Você parece boa, espero que torne meus 

últimos dias bons! Vai ser bom ter uma amiga.   

- Preciso saber como você está se sentido hoje. Ainda se sente cansada? Com 

frio? 

- O cansaço não passa minha filha. Tem alguma coisa que faça ele passar? 

- Tem uma medicação prescrita para aplicarmos na senhora caso o cansaço 

permaneça. Vou aplicar e observamos se a sensação passar certo? Indico e saio 

para preparar a medicação, mas ainda assim consigo ouvir as falas da senhorinha 

quando alcanço a porta. 

- Um bom trabalho para você, não se esqueça de viver nos intervalos! E entre 

eles também!  

- Sorrio com a metáfora. Viver nos intervalos e durante eles, significa viver o 

tempo todo. Dona Joana deixou meu coração um tantinho mais quente, ela 

pulsou vida no meio de tanta dor. Por um instante, eu esqueci de como a minha 

“roupa de astronauta” era desconfortável e o quanto me feria.  

E a cada dia por mais impessoal que eu tentasse ser Dona Joana sempre 

puxava assunto e conseguia me fazer dar risadas. O que era bom porque tirava o 

ar pesado e entristecedor que rondava o diagnóstico de covid-19. Dona Joana 

era mesmo uma senhora muito espirituosa, ela sempre tinha algo novo para 

dizer e interagia da mesma forma com os outros profissionais, e embora seu 

quadro ficasse mais complicado a cada dia, eu nunca a vi reclamar. Ela me falava 

sobre sua juventude aventureira, seu casamento de décadas até a morte de seu 

amado esposo, depois o filho e sobre como criou bem o seu neto e do quanto 

este último lhe fazia falta. Ela falava com muito entusiasmo sobre como foi 

descobrir o amor na terceira idade, seu trabalho voluntário com a população de 

rua. Ela era o alívio na rotina mórbida e corrida do hospital. Ficamos muito 

próximas, me sentia verdadeiramente bem perto dela e ela perto de mim. 
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- Então, estamos aqui há séculos, eu já falei tanto de mim! De quem eu deixei 

lá fora, das coisas que eu fiz… E tudo que sei sobre você, é que fura pessoas, 

veste roupa de astronauta e cuida de gente velha, me conte algo novo! - pede 

ela. Eu acho que não há nada muito diferente Dona Joana, não sei se tive uma 

vida tão empolgante quanto a senhora - brinco. - Mas sabe de uma coisa? Me 

descobri uma ótima ouvinte, tenho conversado com outros pacientes também, é 

muito bom ouvir as histórias que as pessoas têm para contar. - Reflito.  

Ouvir Dona Joana tem me feito muito bem, os pacientes aqui, isolados, tem 

muita necessidade de escuta. Tenho voltado os meus cuidados para esse lado 

também, sinto que os ajuda a se sentirem “parte” novamente. Afinal eles não são 

apenas ocupantes de leitos ou doentes, são pessoas. E visualizá-los assim é uma 

forma de exercer humanização, o que pode surtir um efeito significante para 

melhora e implicação dos pacientes com o tratamento. 

- Ah, mas eu aposto que tem algo sim! Um esposo? 

- Nego com a cabeça enquanto troco seu acesso.  

- Um noivo, então? 

- Pergunta e eu novamente nego.  

- Um namorado! - Diz ela empolgada.  

- Não Dona Joana, não há ninguém. - Respondo.  

- Ora, então trate de arranjar! um pouco de romance não há de fazer mal, 

deixa a pele jovem! Mas tem que ser alguém bom! Sabe quem combina com 

você? O meu neto! Ele também é encalhado.  

- Dona Joana solta um riso divertido, sorrio também, não me ofendi com a sua 

insinuação sobre o meu estado civil. Na verdade, eu nunca parei para pensar 

muito a respeito. O trabalho me preenchia de uma maneira muito útil. Mas 

confesso que seria bom ter com quem desabafar depois de dias com esses 

últimos têm sido.  

- Obrigada Dona Joana, terminamos aqui. Nos vemos daqui a dois dias, certo? 

- Digo finalizando o atendimento.  

- Certo! Quando eu sair daqui eu vou juntar vocês. Ele é um bom rapaz e você 

uma boa moça, eu iria fazer muito gosto!  

- Até mais! - Reforço encerrando o assunto. 
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Meu plantão acabou, já era noitinha, fui para meu apartamento ainda 

pensando nos acontecimentos do hospital, Dona Joana não era a única paciente 

que havia mencionado a necessidade de ouvir a voz dos familiares e 

aparentemente não tinha nada que pudéssemos fazer. Tomo um banho visto 

meu pijama e esquento a sopa que havia deixado preparado na noite anterior. 

Caminho para meu pequeno sofá na sala e ligo a TV os noticiários de todos os 

canais apresentam apenas os impactos da pandemia… As mortes, a queda na 

economia, o desemprego, a fome, já estou prestes a desistir de achar um canal 

quando finalmente algo me chama atenção, um noticiário de um hospital que 

leva tablets para os pacientes com covid se comunicarem com os familiares. Isso 

era tudo que precisávamos! 

Desligo a TV e disco o número do coordenador da ala covid, explico o que vi 

no noticiário e conto as queixas dos pacientes quanto a isso. Tenho que 

confessar que achei que o coordenador seria menos receptivo a ideia, mas de 

certa forma acho que a pandemia tornou todos nós um pouco mais solícitos às 

demandas do próximo. 

Passo minha folga tentando dormir ao máximo e descansar para o próximo 

plantão.  Quando esse dia finalmente chega estou empolgada para contar a dona 

Joana que ela finalmente vai poder falar com seu neto. Chego no hospital 

exatamente as sete da manhã. Sigo para o vestuário onde paramento-me e 

caminho para a troca de plantão onde a enfermeira que estava no plantão 

anterior me repassa o quadro de todos os pacientes. 

-Bom dia Laura. Como foi o plantão? 

-Bom dia Tayla, foi um daqueles que ninguém dorme. -Ela responde fazendo 

voz de cansaço. Um dos pacientes piorou. 

Aquela informação me entristece, pois por mais preparados que estejamos 

para lidar com gravidades de doenças e óbitos todos os dias de inúmeras 

pessoas, cada paciente aqui é o amor de alguém. 

- Qual deles? - Questiono. 

- Dona Joana, a senhorinha simpática. - Sinto um nó se formar em minha 

garganta. -   A pneumonia está grave. 

- Você acha que ela consegue atender uma ligação? 
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- Talvez, está bem cansada. Os demais pacientes estão estáveis.  Tenha um 

bom plantão, as evoluções têm tudo que você precisa saber. -Laura responde me 

entregando os prontuários e indo para a desparamentação. 

 Realizei a visita em todos os leitos e deixei o de Dona Joana por último.  

- Bom dia dona Joana, como a senhora amanheceu hoje? Como se sente? 

Pergunto tentando  transparecer positividade. 

- Hoje eu só amanheci, astronauta. - Ela fala com dificuldade. - Queria poder 

apenas dormir, completa. 

- Há, mas você não quer dormir agora, logo hoje que consegui que você fale 

com seu neto. Digo animada. E vejo seus olhos se apertaram, haveria surgido um 

sorriso por debaixo de sua máscara? Corro para o posto de enfermagem e pego 

o tablet do setor, o e-mail do neto de Dona Joana foi adquirido graças ao setor 

do RH.  Efetuo a chamada e entrego o tablet na mão enrugada da senhora 

enferma. 

- Oi vó- Diz um rapaz sorridente na tela. 

- Oi meu anjo. 

- Como a senhora está? 

- Como um passarinho de asa quebrada numa gaiola. - Ela diz. 

- Vó eu falei, eu falei para a senhora não sair de casa! - Lamenta ele.  

- Eu só me arrependo das coisas que não fiz, Anthony. Eu não gostaria de ter 

pegado essa doença horrenda. - Diz ela com certa melancolia. -Mas não posso 

dizer com certeza se faria diferente.  

- Eu deveria tê-la proibido! - Lamenta ele.  

- Eu teria ido mesmo assim, você sabe disso! A culpa não é sua, você cuidou 

de mim tanto quanto eu cuidei de você. Eu sou adulta, sabe que eu teria pulado 

a janela, pelos céus, eu não vim ao mundo para ficar trancada em casa - Ela tenta 

rir, mas acaba respirando fundo a ponto de o movimento de seu tórax ficar 

visível. É notável seu esforço para respirar e falar. -Embora agora eu esteja 

enjaulada nesse hospital. - Finaliza com pesar. - Mas sabe quem tem tornado 

meus dias bons? A Anthony! Ela é uma ótima ouvinte e amiga, aposto que seria 

uma ótima namorada, você vai ficar bem sem mim. Se eu for… a Thayla te faria 

bem.  
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- Pelos céus, vó! A senhora não vai a lugar nenhum!  

- O seu neto tem razão, faremos o possível para que a senhora fique bem. Está 

tomando os medicamentos… - Antes que eu terminasse de falar, Dona Joana 

interrompeu. 

- Todos aqui estão carecas de saber que eu não reajo, meus pulmões me 

fazem sentir em constante afogamento, eu tusso feito uma cachorra. Eu só quero 

partir e saber que todo mundo ficou bem encaminhado! - Diz ela irritada e 

soltando um forte suspiro. 

- Dona Joana, acho melhor a senhora descansar. -Digo notando seu 

semblante. 

- Tudo bem minha filha, pelo menos vi Anthony. -Ela passa a mão no tablet no 

local onde aparece o rosto do neto. 

- Fique bem vó, nós te amamos. - Ele diz 

- Você quem precisa ficar bem meu anjo. Eu te amo onde quer que eu esteja. 

- Eu encerro a ligação e dona Joana me entrega o tablet. 

- Obrigada astronauta, era tudo que eu precisava. - Ela diz. 

- Não há de quê - Respondo. Pego o tablet e caminho até o posto de 

Enfermagem onde faço a higienização do aparelho. Estou me sentindo animada, 

feliz, com a sensação de dever cumprido.  Talvez mais pacientes sobrevivam, 

talvez... 

-Parada!! -Uma técnica de enfermagem- grita. 

  De Repente vejo alguns colegas correndo e percebo qual o leito para qual 

os profissionais se direcionam. Dona Joana sofreu uma parada 

cardiorrespiratória. Apresso-me, preciso ajudar.  Vejo que a técnica que 

identificou a parada aproxima o carrinho de urgência. Outra enfermeira já está 

com o oxigênio e eu sigo para começar as compressões cardíacas. O médico já 

autoriza a preparação da adrenalina. Começamos as contagens… uma, duas, três 

compressões, duas liberações de oxigênio. E repetimos o ciclo por vários 

segundos.  O fisioterapeuta checa o pulso, não há retorno. Seguimos nas 

compressões e no suporte respiratório. O movimento é tão rápido e intenso que 

consigo ouvir quando a quarta costela de dona Joana quebra. A técnica faz a 

primeira aplicação de adrenalina. Massagens novamente. 
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- Pulso carotídeo presente- Diz o fisioterapeuta.  Um alívio breve percorre 

minha espinha, mas ainda assim seguimos com as condutas. 

- Vamos entubar - Relata o médico. Corro para pegar o carrinho de intubação 

e iniciamos um dos procedimentos mais característicos dos pacientes graves de 

covid-19. 

Após intubada Dona Joana foi encaminhada para a Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). Lá seu pulmão passou a funcionar com ajuda de aparelhos. Dois 

dias após a sua intubação estive novamente de plantão e realizei os 

procedimentos de rotina. Seu quadro tornou a piorar até evoluir para sepse e 

óbito. 

Tenho que admitir que tentei não me abalar com toda a situação. Todos os 

dias desde sua intubação embora soubesse que sua avó estava grave, seu neto 

Anthony solicitava uma chamada de vídeo e pedia para que por pelo menos 10 

segundos o deixássemos olhar para sua vó que dormia calmamente o sono dos 

enfermos. Dona Joana partiu em uma tarde de um domingo. Como um fato 

quase premonitório seu neto ligou dez minutos após seu óbito. Como estava no 

posto de enfermagem acabei atendendo como de costume, já sabia da fatídica 

notícia e falei a única coisa que um enfermeiro consegue expressar diante de 

tanta dor… 

- Sinto muito, nós fizemos o que estava ao nosso alcance. -Tentei não chorar 

logo após a ligação encerrada. Provavelmente ele retornaria em algum momento, 

alguém da família precisaria entrar em contato para remover o corpo, mas 

infelizmente eu não podia absorver mais dessa história. Fiz o que pude como 

disse a ele.   

Posso dizer com toda certeza que foi um grande privilégio conhecê-la e poder 

aprender com ela. Lamento tê-la conhecido nessas circunstâncias, mas Dona 

Joana, assim como todas as outras vítimas que tiveram suas vidas ceifadas pela 

COVID-19, jamais será apenas um número. Ela me ensinou sobre a força, sobre a 

paciência, sobre a resiliência e sobre o amor. 

 - Ainda por aqui Thayla? -Balanço a cabeça, como se me libertasse das 

memórias e coloco o prontuário de volta na caixa ao ouvir meu antigo colega de 

trabalho chamar minha atenção. 
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- Há Saulo, vim me despedir do pessoal e pegar algumas coisas. Saulo era um 

dos fisioterapeutas de nossa equipe, nossos plantões quase sempre coincidiam. 

- Preparada para a vida normal? Questiona ele. 

- Para ser sincera, não sei. -Sorrio. É interessante sorrir sem a máscara. -E você? 

- Bom, agora que tudo acabou pretendo ir visitar meus pais. - Ele responde. 

- Isso é ótimo, também farei isso nesse final de semana. 

- Mas e então você vai querer uma carona? -Ele oferece-me. 

- Não, obrigada. Agradeço a gentileza. Tem alguém me esperando lá fora.  

- Foi um prazer, Thay. 

Abro o armário e pego o que estava procurando uma foto polaroid de todos 

da equipe do plantão, tiramos essa foto no dia que recebemos uma doação de 

pizza. Sorrio lembrando do nosso alarde. Coloco a foto na bolsa e saio do 

hospital. Caminho até o carro e me sento no banco do passageiro. 

- Tudo certo para irmos jovenzinha? -Pergunta o motorista. 

- Tudo certo. - Digo olhando para a frente. 

- Aaah, quase me esqueci de te contar, passei numa lojinha de souvenir e 

achei isso aqui. Me lembrei de você. Não quero parecer precipitado em nosso 

primeiro piquenique juntos, mas acho que isso faz uma boa referência ao fato de 

finalmente poder te ver sem máscaras e ao vivo. - Ele deposita a pequena caixa 

em meu colo.  Rasgo o papel e dou de cara com um chaveirinho de um 

astronauta. 

- Um astronauta? Indago surpresa. 

- Um astronauta. Ele ri. Não gostou? 

- Eu adorei! Digo com os olhos marejados. 

- Parece um bom marco para o primeiro dia depois do fim não acha? Pergunta 

ele. 

- Sim Anthony. Um belo marco. Respondo com sinceridade. Aqueles que 

partem continuam, ainda de longe, presentes. Sejam em nossas memórias, sejam 

em nossas construções diárias.  Foi assim com Dona Joana, e com outros 

inúmeros pacientes, mas isso é assunto para outro conto…  Ninguém sai ileso de 

ninguém. Somos somas de histórias e pessoas que nos marcam.  

 

Mossoró/ Rio Grande do Norte. 
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“... A RAZÃO PARA VIVER ERA SE PREPARAR PARA ESTAR MORTO 

DURANTE MUITO TEMPO.” 

- William Faulkner, Enquanto agonizo (1930) 

Adriano Boettcher Brandes 

 

 

Hoje foi mais um dia sem nenhum acontecimento excepcional; mais um dia 

em que eu me ouço lamentar. Achei que viajar para destinos nos quais já estive 

seria revigorante e me ajudaria a pensar com mais clareza. Essa ideia não é 

exatamente nova; já havia feito isso antes. No entanto, agora que estou aqui, não 

estou mais tão certo disso; na realidade, ultimamente não tenho mais certeza de 

nada. Depois de cinco anos sem vir para Itália, estou novamente em Firenze, 

desta vez, sozinho. Tenho me sentido má companhia e tenho preferido ficar só. 

Decidi hospedar-me no mesmo local em que ficamos na última vez que viemos 

para cá, naquele pequeno pensionato escondido em um prédio na rua Piazza 

degli Ottaviani, quase na esquina da rua Via della Scala. É diferente ir para um 

lugar acompanhado e depois retornar ao mesmo local, desacompanhado – 

especialmente se a viagem anterior foi com o seu amor. É curioso como, 

independentemente da época do ano, a Itália está sempre cheia de andaimes. Ela 

é assim desde que a conheci pela primeira vez, e às vezes tenho a plena certeza 

de que assim ela sempre será. Alguns prédios ficam anos com a fachada 

encoberta por estruturas, nas quais homens se penduram ano após ano, em 

eternas reformas. Talvez seja por isso que as coisas durem por aqui: eles 

remendam e tornam a remendar, constroem e reconstroem. A Itália é um país em 

eterna reforma; talvez por isso Roma, por exemplo, leve a alcunha de cidade 

eterna. Parece haver certa ironia nisso, pois vemos homens lutando contra os 

inevitáveis efeitos do tempo; eu admiro essa persistência, e também me 

reconheço nessa questão. 

Tempo, na realidade, parece ser o meu problema – ou talvez o nosso 

problema –, mas só posso falar por mim. Parece-me que tempo é algo que as 

pessoas desesperadamente desejam, mas, paralelamente, temem. No meu caso, 

identifico sem qualquer dificuldade que o tempo é o que eu temo, ao mesmo 

tempo em que persigo o tempo a algum tempo. Tempo: para mais ou para 

menos, evidenciamos tempo. Chego a um ponto em que não sei mais o que fazer 

com o meu. É pior, na realidade; sinto estar enlouquecendo. Ao passo que, para a 

maioria das pessoas, a passagem do tempo significa a proximidade da morte – a 

última aventura ao desconhecido –, para mim ela significa o adiamento dessa 
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libertação; a eterna lembrança da ameaça da eternidade, eternamente 

recordando-me de que estarei cada dia mais cansado e condenado a viver preso 

em um eterno retorno do qual não consigo libertar-me, pois, sob ele, incidem 

forças alheias à minha vontade. É desalentador perceber que todas as conversas 

já foram conversadas, que quase todas as paisagens já foram vistas e que quase 

todos os sabores já foram experimentados. Paradoxalmente, é evidente que 

todos os gostos, todas as vistas e todas as falas que poderiam haver, ou ter 

havido, no mundo não foram – literalmente – experimentados de fato, e sempre 

haveria alguma coisa, aqui e acolá, a mais para descobrir. Mas, mas mesmo 

assim, não sei... Estou cansado. Ao contrário do que disse Clarice Lispector, eu, 

sim, sou solitário e, exatamente como ela, “só estou triste porque estou cansado”. 

Viajar, talvez, seja um dos poucos prazeres que ainda me restam.  

Essa não era a primeira peste que eu presenciava – e provavelmente não seria 

a última. Peste; agora chamam de pandemia – um termo mais científico para a 

iminência irrevogável da certeza da morte. Aliás, catástrofe essa causada por eles 

mesmos, em toda a plenitude do seu desrespeito pelo mundo em que vivem. 

Felizmente, consegui entrar no país antes que as fronteira aéreas fossem 

fechadas – especialmente por ter vindo direto da América do Sul. Na realidade, 

tenho certeza que conseguiria entrar mesmo que houvesse a ordem de 

isolamento total. Ironicamente, não tenho como fazer o tal vírus circular – então 

estou com a consciência bem tranquila. Desde muito tempo, organizo-me de 

forma a viajar com pelo menos um livro na minha bagagem; livro esse ao qual 

me dedico de inicio ao fim, com toda a atenção possível durante o período de 

uma viagem. Posso dizer que minha obsessão particular é ficar em uma cidade o 

tempo suficiente para ler um livro, no mínimo. Ao terminar, viajo para outra 

cidade e começo outro livro. Eventualmente, uma cidade de que eu goste rende 

mais livros lidos. Naturalmente, existe uma interação inexplicável entre fatores 

próprios à estada em determinado local e meu interesse na obra literária que 

tenho nas mãos – interação essa que cadencia a leitura e a estadia. Em cidades 

nas quais quero ficar mais tempo, a leitura é mais lenta e saboreada. Em cidades 

nas quais quero estar pouco tempo, a leitura é rápida e engolida; ao passo que, 

enquanto enredos envolventes me fazem querer permanecer, histórias 

superficiais me fazem querer ir embora. Junto a esse ritual privado, nas últimas 

décadas, a invenção de mídias portáteis permitiu que pudéssemos levar músicas 

conosco – e eu sempre levo as minhas. Não poderia deixar de mencionar o único 

bem relativamente imutável e não dispensável que carrego comigo: meu caderno 

de notas. Minha mala é modesta, pois não preciso de muito mais coisas além das 

que posso adquirir onde quer que eu esteja – mas não por uma questão de 

dinheiro abundante. Para os padrões da aviação contemporânea, a minha 

bagagem cabe folgadamente no compartimento superior aos assentos, na 

cabine. Percebo que essa mala está ficando cada vez menor, esvaziada, e atribuo 

isso ao fato de que, para onde quer que possamos ir, encontramos exatamente 

as mesmas coisas para serem consumidas, de forma que podemos estar onde 
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estivermos, encontraremos coisas que fazem referência ao que chamamos de 

casa. Se pararmos para analisar, dentro deste raciocínio, tecnicamente não 

precisaríamos levar nada em uma viagem, se não a roupa do corpo. As vantagens 

da globalização sem precedentes que vivemos faz com que o sabor dos menus 

em determinadas lugares sejam os mesmos que em outros, trazendo uma 

uniformidade e previsão para quem não gosta de surpresas; o que não é o meu 

caso. Não existe, para mim, predileção na forma de viajar ou de locomover-me. 

Carros, navios, aviões; cada um tem seu charme. Na realidade, eu acho que 

preciso me contradizer agora: venho tendo uma preferência por viagens de trem. 

Realmente parece haver poucas coisas mais agradáveis – no quesito viagem – do 

que um trajeto por via férrea. Os trens do leste europeu são os mais tétricos 

neste ponto. O som do atrito metálico das rodas com os trilhos, o leve trepidar 

dos vagões e os cenários que mudam quando se cruzam longas distâncias 

contrastantes são, sem dúvida, belíssimos. Ouvir uma boa música, lendo um bom 

livro em uma prazerosa viagem de trem, é algo impagável. Especialmente 

quando não há nada, ou ninguém ao lado, para irromper a quietude. As pessoas 

possuem uma incrível, única e ruidosa capacidade de perturbar o silêncio. 

Analisando isso, percebo que venho nutrindo uma repulsa incontrolável pela 

humanidade já há algum tempo – essa doença do momento é mais do que 

merecida. De certa forma, eu consigo justificar minha misantropia com elevados 

níveis de satisfação – especialmente para justificar minhas ações –, mas, 

parcialmente, eu me sinto até mal por isso. Não é minimamente sensato 

qualquer tipo de generalização, pois poucas coisas podem ser genuinamente 

universalizáveis. Mas ao mesmo tempo, frustro-me observando a humanidade 

incorrer em erros contornáveis, desnecessários e, muitas vezes, ridículos. Por 

vezes, as pessoas parecem irritantemente previsíveis e quando alguém abre a 

boca para falar, ao menor som de algumas palavras, fico com a impressão de que 

eu já sei o resto; e há alguns anos eu não consigo provar para mim mesmo o 

contrário. Muitas vezes fico com o amargor de familiaridade, amargor esse que 

eu não me importaria de não sentir. 

É irônico que logo nos primeiros anos deste século vejamos a história se 

repetir quase em seus mínimos detalhes, como que em um espelho opalescente 

do século anterior – e dos outros. Na verdade, não é somente irônico, é também 

desolador. Desesperador, melhor dizendo. É como se estivessem presos em um 

samsara do qual nem todos querem participar e que poucos conseguem, 

realmente, sair. É quase que, como que pelas iniquidades ignóbeis de uns, todos 

fossem arrastados ao abismo – sem distinção, somente com arbitrariedade. Essa 

é mais uma prova de que não existe ordem, não existe destino e, tampouco, 

deuses. É quase como se as pessoas não aprendessem nem pela via da 

informação, nem pela via da dor; isso que sempre acreditei que a dor ensinasse 

melhor algumas coisas. Logo após a primeira década do início deste século, 

comecei a perceber a ascensão discreta do conservadorismo, do fanatismo 

religioso e de outros elementos que acompanham esses discursos. Ora, isso não 
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era necessariamente novidade, eu já havia visto esse filme antes. Eu vi, 

literalmente com meus próprios olhos, isso ocorrer há poucas décadas. 

Começa quase sempre da mesma forma. Surge um grupo que não reconhece 

mais o mundo e os valores vigentes. A política da época, as mudanças das 

tecnologias e novas dinâmicas sociais fazem com que uma parcela da população 

perca balizadores referenciais, passando a impressão de que a realidade é 

aparentemente difícil de compreender. Nesse momento, o pequeno grupo 

insurgente aparece pregando que eles não somente detêm a resposta para as 

complexidades, mas as propostas para o que eles chamam de um renascimento 

cultural; pregam supostas purezas e algum tipo de superioridade. Esse pequeno 

grupo é desprezado pelas elites intelectuais, e, por estes, são classificados como 

pessoas desagradáveis, vulgares e que não são dignas sequer de contraponto. Aí 

reside um dos primeiros equívocos dos acadêmicos, que se negam a falar uma 

língua compreensível a todos – e parecem que eles não aprendem nunca! A 

retórica do grupo reacionário é apelativa e usa como base as fantasias mais 

fundamentais das pessoas contra elas mesmas. A religião ajuda a capitanear o 

medo: reprime a sexualidade e infantiliza as pessoas. Apesar de suas pautas 

serem cruéis e inumanas, como a mais malcheirosa latrina, e de refletirem o que 

há de mais horrendo nas potencialidades humanas, paulatinamente e por meio 

de uma metódica construção biopolítica, ideológica e social, eles ganham espaço 

efetivo na vida de toda uma nação, valendo-se da tolerância para ascendê-la e 

extingui-la, uma vez que estejam no controle – exatamente como disse Popper. 

É particularmente estranho que isso não seja perceptível, pois é gritante. Na 

realidade, é perceptível sim: pessoas que trabalham com discurso, sociólogos, 

antropólogos, filósofos e pensadores de diversas áreas, atentam para esse tipo 

de ameaça, muitas vezes sem serem ouvidos. Ainda sobre a onda conservadora 

dos últimos anos, vi, pouco a pouco, nação por nação tendo seu sistema político 

minado lenta e insidiosamente por ideias reacionárias que, intimamente, propõe 

um retorno ideológico à idade média e valores sociais baseados em deuses 

inventados sob medida: pois foi o homem quem criou deus à sua imagem e 

semelhança. Independente da localidade geográfica, da estrutura de poder, da 

fonte de poder e da ideologia de poder, os discursos de exceção, discriminação e 

intolerância foram achando expressão desde o mais alto escalão político, até a 

intimidade do foro privado e doméstico dos cidadãos das cidades. Digo, foram 

achando expressão na vida cotidiana – novamente –, pois, sabidamente, a 

história é cíclica. Burke tinha absolutamente toda a razão quando disse que “um 

povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la”. Talvez aí habite 

um dos grandes pontos dessa questão. Muitas vezes as pessoas não querem 

saber; não querem conhecer. Conhecer implica implicar-se, e implicar-se implica 

atuar, agir e mudar. A ignorância, por outro lado, dá o benefício da dúvida, da 

incerteza e até do perdão. “Ele errou porque não sabia” – dá ares sacros à falta 

de responsabilidade, tanto social quando ao planeta e às vidas individuais. Mas 

não podemos nos enganar: ninguém é inocente. Ninguém. Apesar de que isso 
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não seja um fenômeno restrito a um só local ou nação, talvez seja por isso que 

não consigo passar muito tempo em um mesmo lugar. Tudo começa a ficar 

repetitivo, entediante, e me vejo obrigado a sair. Buscar coisas inéditas, talvez 

seja umas das coisas que me mantém vivo. Viajar parece ser uma das delícias 

solitárias minimamente inéditas que consigo fazer há algum tempo. Sempre 

existe uma nova linha de ônibus ligando novas rotas, seguidamente uma placa 

nova sinalização está em uma esquina e, com certeza, sempre existe um andaime 

novo na frente de uma fachada de um prédio em uma cidade italiana. Se eu não 

consigo ver o que eu quero, tenho a excelente desculpa para voltar outras vezes 

para deslumbrar-me com detalhes que perdi. 

A escrita tem sido um refúgio que também me mantém são: leio e escrevo 

como se a minha própria vida dependesse disso – e às vezes acho que depende –

, mas não tenho o costume de assinar o que produzo. Recordo que houve uma 

época em que eu queimava o que escrevia, tão logo acabava de escrever. 

Cheguei a abandonar alguns escritos; literalmente não sei onde os deixei. 

Também, por muito tempo, presenteei alguns amigos que realmente amei com 

obras minhas. Dá ares de piada o uso que alguns fizeram desses trabalhos, 

assumindo a autoria para si. Não me importo muito, de verdade. Conheci artistas 

fantásticos neste mundo afora e, na maioria das vezes, muitas deles me 

causavam alguma pena. Não era pena de dó, mas de compaixão. A tragédia da 

vida alheia sempre me convocou a ajudar, digo, pelo menos em um passado 

distante. É curioso, pois mesmo dentro do infinito desprezo que tenho pela 

humanidade, uma das únicas coisas que faz eu me vincular com ela, é a arte. Será 

que meu desprezo pela humanidade, ou o que assim chamo de desprezo, então 

é finito, e não infinito? Se existe uma exceção ao que acho ser uma regra, o que é 

isso?  

Conheci mulheres e homens geniais, que trabalharam suas vidas inteiras para 

se fazerem notar, gozar de fama e, por consequência, alguma eternidade. Pode 

ser uma autopiedade neurótica isso, mas quando me lembro destas pessoas – 

gênios fadados a morrer – eu me recordo que não me sentia autorizado a assinar 

minhas produções; e talvez nunca assine. Sentia-me um impostor quando 

escrevia. Por que deveria eu ter facilmente aquilo que eles tanto desejavam e 

incansavelmente buscavam? Reconhecimento não significa nada para mim. Eu 

me sinto uma fraude só de pensar em assinar algo que eu tivesse escrito; sentia-

me um trapaceiro, pois eu tenho vantagens sobre eles. Imensas vantagens. 

Pessoas geniais, com um breve hiato de tempo na terra – verdadeiros autores – 

conseguiam reunir em maços de papel, e às vezes em poucos parágrafos, coisas 

que pessoas comuns jamais conseguiriam! Isso tudo em um intervalo de apenas 

uma vida: esse é o mérito, no meu ponto de vista. Não que eles não fossem 

páreos para mim, eu não estava à altura deles. Sempre fui um aluno preguiçoso, 

sempre tendi ao ócio e sempre aprendi devagar. Em certo momento da minha 

vida, decidi que não tomaria crédito por ideias e deixaria eles desfrutarem do que 

queriam. Na realidade, fama e reconhecimento não importa para mim. Preciso 
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escrever; o que farão com o material, não é problema meu. Para minha surpresa, 

ainda consigo garimpar algo que não li; neste ponto, as viagens também caem 

bem, pois não existe nada melhor do que autores locais. Posso lembrar-me, sem 

muita dificuldade, que desde que fui alfabetizado eu leio. É interessante notar a 

evolução dos suportes de escrita também. Antes, carregar alfarrábios enormes 

embaixo do braço era bem inconveniente. Agora, na palma da mão, podemos ter 

quase todas as obras do mundo.  

É abundantemente claro para mim que escrevo para tentar matar o tédio. 

Talvez a morosidade que aflige as pessoas, assim como a previsibilidade de 

certas situações, nos atinja também. Digo mais, talvez seja por isso que passamos 

tanto tempo sem nos ver e sem nos falar. Às vezes tenho a nítida certeza de que 

precisamos acumular algumas coisas novas para dizer; ver coisas inéditas para ter 

o que contar e, então, retomar o contato. Sei que tenho saudades; sei que essa 

saudade é tão real quando o prazer em viajar por aí. Talvez essas sejam as duas 

únicas certezas na minha vida.  

Esses dias, enquanto passeava no fim de tarde pela cidade, vi, em um café 

próximo ao Palazzo Vecchio, um casal de idosos. Eles não aparentavam ser 

nativos deste país, mas pareciam muito felizes e conversaram bastante enquanto 

tomavam suas bebidas – talvez realmente estivessem. Na minha fantasia, eles 

passaram a vida inteira juntos, tiveram uns dois filhos, talvez um menino e uma 

menina, tinham profissões interessantes que lhes propiciaram salários 

confortáveis e gozavam de boa aposentadoria, agora podendo viajar juntos pelo 

mundo, rindo de situações inusitadas e experiências felizes. Eles, talvez, na 

realidade, fossem tudo o que eram na minha fantasia, ou, talvez, não fossem; 

nunca saberia se não perguntasse. Entrei no local, acendi um cigarro e fiquei 

sentado em uma mesa próxima, observando-os. Junto com toda essa imagem, 

comecei a ter certeza de uma coisa: eles só estavam assim, felizes, porque sabiam 

que iam morrer. Eles até não poderiam saber quando ou como, mas eles iriam 

morrer. 

Aquela poderia ser sua última viagem ou seus últimos cafés. Fosse pela 

doença ou pela morte natural, eles estão fadados a fenecer. É a única certeza 

deles – que todos eles tem. Benjamin Franklin parece ter dito, certa vez, que 

somente duas certezas afligem o ser humano: morte e impostos. Eu não poderia 

discordar mais, pois nem sempre eles se organizaram socialmente como se 

concebem as Nações e Estados modernos (de forma a pagar impostos), logo, 

nem sempre pagaram. A morte, no entanto, sempre foi certa – o último e mais 

caro imposto. Seguramente, quanto os seres humanos passaram a adquirir a 

linguagem e a cooperar entre si, não existiam impostos, mas trocas e 

distribuições de tarefas. Isso tudo me lembra da minha quarta graduação, 

quando cursei História nos anos quarenta. 

O casal de velhinhos era o perfeito retrato do tempo, para mim – da História. 

Seguidamente, tenho a certeza de que certas coisas só podem ser apreciadas, 

justamente, porque o tempo é contado e ele pode acabar a qualquer momento, 
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de forma que cada coisa feita, a cada minuto, pode representar a última vez que 

aquela pessoa fez aquela coisa. Eu acho que isso tem certo otimismo até, pois 

parece impulsionar as pessoas a aproveitarem as coisas como se fosse a última 

vez – que de fato pode ser. O casal terminou seu café e saiu, deixando o 

pagamento em moedas em cima da mesa. Ainda fiquei sentado ali algum tempo, 

refletindo. Era final de tarde e, naquela hora, o sol já começava a se pôr quase 

que completamente. Só havia a claridade do crepúsculo. Era verão; a Itália fica 

especialmente bonita no verão, e apesar de eu detestar a claridade, preciso 

assumir que a vista era bonita. Eu estava começando a ficar com fome, logo 

precisaria dar um jeito nisso. 

Levantei-me e saí andando, sem um rumo mente, somente deixando-me levar 

por minhas pernas. A poucos metros de onde saí, em algum momento, passei na 

frente de um pequeno bar onde acontecia, provavelmente, um happy hour. 

Dentre as pessoas ali, sorrindo e falando alto, um homem chamou a minha 

atenção. Tinha os cabelos escuros e ondulados na altura das sobrancelhas, que 

eram grossas, e um nariz forte, tipicamente italiano – um florentino, 

provavelmente. O terno estampado, perfeitamente alinhado, confirmava isso. 

Senti aquela fisgada no lado esquerdo do maxilar, que quase sempre me faz 

mexer a cabeça para a esquerda em situações assim. Ultimamente, nada tem me 

irritado mais do que a voz das pessoas. Parece que a todo o instante existe 

alguém disponível a externar seus assuntos desinteressantes em voz alta, como 

se todos estivessem interessados no que eles têm a dizer. 

Refiro-me, especialmente, às pessoas que se esforçam demais em querer 

posar como inteligentes e interessantes, maculando o silencio precioso de 

determinadas situações com suas palavras pedantes e desinteressantes. Talvez 

esse seja um dos grandes problemas desse século estranho: o barulho. Há 

situações nas quais, literalmente, as vozes ficam indiscerníveis do ruído inaudível 

do mundo – isso que minha audição é excelente. As piores situações que posso 

presenciar, são as ocasiões em que o barulho é articulado como uma forma falha 

de obturar o silencio; como se fosse possível tapar um buraco, de forma efetiva, 

com algo que não é próprio dele. O coletivo de vozes, quando usadas em 

desarmonia – cada um falando seu egocêntrico assunto – é quase insuportável. A 

falta de noção parece ser transcontinental e transcultural. Talvez seja por isso que 

eu tenho evitado as cidades grandes e seus barulhos – apesar do fato de que elas 

terem atrativos que, em minha opinião, não inigualáveis.  

Entrei no pub, sentei ao balcão e pedi uma cerveja. Acendi um cigarro e fiquei 

olhando para ele – encarando no início e mirando incisivamente depois. É curioso 

como sempre sabemos quando alguém olha para a gente; não importa se 

olhamos ou se somos olhados: sempre sabemos. Ele parecia desconfortável mas, 

bem, isso pouco importa. Passou-se uns quarenta minutos e os seus amigos 

começaram, aos poucos, a sair do lugar. Quando chegou a hora dele sair, já era 

escuro na rua – mas havia várias pessoas transitando por ali; turistas barulhentos, 

na maioria. Deixei as moedas no balcão e saí, seguindo-o. Firenze é cheia de ruas 
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estreitas e escuras. Existem ruas largas que desembocam em piazzas amplas, mas 

as pequenas ruas do entorno, que se comunicam entre si, formam um labirinto 

intrincado, como pequenas veias e capilares de um complexo sistema 

circulatório. Ainda na Via della Scala, ele andou por uns dezesseis minutos até 

chegar à Piazza della Signoria. À noite, as luzes iluminam o Palazzo Vecchio de 

uma forma lindíssima, a reprodução de Davi faz jus à beleza do original, e Perseu 

triunfa, no Loggia dei Lanzi, com a cabeça da Medusa. Era a primeira vez em 

alguns anos que eu revia esse lugar. Apesar de conhecê-lo muito bem, é uma 

imagem que não canso de ver. O homem entrou em um restaurante, e ali 

permaneceu por cerca de duas horas. Quando ele saiu, estava acompanhado de 

uma mulher, elegantemente vestida e com cabelos escuros, a qual beijou no 

rosto com timidez. Eu observava do outro lado da praça, já começando a ficar um 

impaciente. Eles conversaram por mais alguns minutos e cada um foi para uma 

direção. Curiosamente, como se de fato houvesse algum tipo de destino, e como 

se ele conspirasse a meu favor, algo interessante aconteceu. Diretamente na 

frente do restaurante, à direita de quem está de frente para o Palazzo, há uma 

ruela muito estreita e mal iluminada; ele seguiu por ali. A iluminação da praça 

central acentuava ainda mais a escuridão do pequeno beco e, apesar de ser uma 

noite clara de verão, a altura do Loggia e do prédio vizinho também colaboravam 

para escurecer a ruela. Era um trecho curto, na realidade. Quando estava na 

metade, chamei-o, pedindo fogo. Com um olhar desconfiado, mas curioso, ele 

colocou a mão no bolso e tirou um isqueiro – que riscou e acendeu meu cigarro. 

Eu agradeci, e foi ali que tudo aconteceu. Acabou bem rápido, na verdade, como 

sempre. É perigoso esse tipo de exposição pública, pois existe bastante risco de 

ser visto. Deixei o lugar, fumando o mesmo cigarro que o homem havia 

acendido, tão gentilmente, para mim. Esse tipo de pretexto, o de pedir fogo, 

sempre funciona na Europa; especialmente pelo fato de que quase todo mundo 

fuma por aqui e, assim como um copo de água, não se pode negar fogo à 

ninguém. 

Percebo que a pouca imaginação, a necessidade de pensamentos muito 

concretos e a obrigatoriedade de explicações para absolutamente tudo são a 

grande ruína deste século. A falta de criatividade para imaginar o inimaginável, 

ou para supor o que as pessoas chamariam de “fantástico”, acabaria fazendo com 

que aquele crime fosse rotulado apenas como mais um assassinato em meio 

urbano – não que eu me interesse em assinar meus delitos. Talvez essa onda 

recente de mortes ocasionadas por mim fosse vista como mais um caso de 

assassino serial à solta, no qual algum anônimo querendo fama assumiria a 

autoria dos crimes; ou, também, poderia ser um daqueles casos nunca resolvidos, 

que a polícia dá por encerrado. É curioso isso, porque mesmo que todas as 

evidências do que realmente ocorreu estivessem ali, para qualquer um ver, as 

pessoas pensavam nas mais mirabolantes explicações para as mortes – exceto o 

que parecia, obviamente, ser. É curioso pensar que em outras épocas, mais 

analógicas e precárias, algumas dificuldades eram acentuadas justamente pela 
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capacidade das pessoas acreditarem no que, hoje, taxam como irreal. Esse tipo 

de ceticismo me cobre de asco e faz com que eu nem sequer consiga sentir pena 

– apesar de ele ser extremamente útil. No entanto, tenho que admitir que faço o 

possível para evitar as suas autoridades policiais. Lidar com essa gente pode 

gerar aborrecimentos e contratempos desnecessários, como um amigo meu diria. 

Por isso me mantenho na escuridão de becos, na privacidade de aposentos 

reservados e em qualquer lugar onde eu não tenha qualquer tipo de audiência. 

Conheço outros que também compartilham esse ponto de vista, e viver assim é 

relativamente fácil – escondido em plena vista.  

Segui andando naquela noite. Quando fiquei entediado, decidi voltar ao 

pensionato para pensar e descansar. Na realidade, tenho estado meio deprimido 

e pensando demais; assim, não consigo relaxar muito. Algo me deixa inquieto. 

Talvez precise de uma nova ocupação, talvez deva fazer outro curso para distrair-

me, ou talvez eu esteja com saudade deles. Estávamos bem longe uns dos 

outros, mas, uma vez que eu me encontro na Itália, nesse momento, e meu 

melhor amigo, na Romênia, eu estava próximo a algum conhecido. Nossos 

demais amigos, no entanto, posso dizer que não tenho muita certeza do 

paradeiro deles, apesar de ter certa desconfiança sobre onde alguns possam 

estar. Já meu amor de longa data estava em um local onde ele sabia que não 

seria perturbado tão cedo e, julgando pela forma em que nos despedimos, talvez 

ele ainda quisesse ficar imperturbado por algum tempo. Talvez essa fosse a deixa 

que esperávamos para um tão esperado reencontro; e essa iniciativa deveria 

partir de alguém. De certa forma, eu sabia que eu seria esse alguém. Quiçá seja 

esse o meu problema: estar longe dos que são queridos a mim – os poucos que 

consigo conversar. Isso justificaria, de certa forma, essa melancolia e essa 

sensação estranha. Aliás, tenho tido alguns sonhos recorrentes com alguns deles. 

Talvez isso seja um sinal. 

Cada vez mais, sinto que não posso ficar muito tempo em uma cidade, ou isso 

poderia levantar suspeitas; se bem que ser um forasteiro em uma cidade turística, 

nesse século globalizado, camufla magistralmente bem o motivo das minhas 

viagens. Sendo bem honesto, não viajo só por isso. Viajo para maravilhar-me, 

revendo o que já vi, vendo coisas novas e, claro, provando delícias locais. Apesar 

das pessoas serem consideravelmente ignorantes, a prudência e a experiência me 

dizem para não as subestimar. Estou há mais de seis meses em Firenze e as 

autoridades já começam a preocupar-se, de forma sensível, com os 

desaparecimentos que têm acontecido por aqui. É perigoso acumular corpos por 

aí, porque isso sempre atrai a atenção das autoridades e, nos últimos anos, da 

porcaria da mídia. Nesse ponto, sinto falta da época em que era só jogar os 

cadáveres ao rio, com um peso amarrado nas pernas; ou da época em que 

podíamos disfarçar as mortes com alterações na cena do crime, como um amigo 

fez em 1888 em Whitechapel. Sempre fomos bons em criar distrações e, por 

alguma causa bem estranha, às vezes algumas pessoas pareciam fazer questão 

de assinar crimes que não cometeram só para ganhar fama. Bem, mais fácil para 
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nós. Estou decidido. Vou à Romênia; talvez eu pare em algumas outras cidades 

no caminho, afinal, não tenho pressa. Sempre fico chateado quando estou 

prestes a deixar Firenze. Em pouquíssimos outros lugares se respira tanta arte 

quanto aqui. 

O espaço aéreo europeu está fechado desde meados de março deste ano, por 

causa da pandemia de COVID-19, mas somente para viajantes provenientes de 

fora do bloco. Uma vez que estou aqui dentro, consigo me deslocar sem 

quaisquer transtornos. Por isso, comprei uma passagem de voo noturno para 

București. Eu poderia ter ido no fim da tarde, mas prefiro evitar a enorme fadiga 

de viajar durante esse período – por isso sempre opto pela noite. O trajeto foi 

relativamente curto, desde Firenze até a capital romena, sendo de apenas duas 

horas e alguns minutos; parti às 21h35min., e cheguei pouco antes da uma da 

manhã. Como eu adoro viajar a noite! É sempre um prazer estar aqui. De certa 

forma, sinto-me tão à vontade nessa cidade que é quase como estar em casa. 

Aliás, estou sentindo-me curiosamente revigorado, só pelo fato de estar aqui. 

Acho que a perspectiva de convocar um encontro entre amigos que não se veem 

há décadas será algo muito interessante. E tem peso nessa súbita sensação de 

bem-estar. É paradoxal isso, porque, por mais que existam telefones e internet 

atualmente, nos separamos bem antes desses dispositivos serem como são hoje; 

de modo que não adianta eu ter um smartphone na mão se não tenho o número 

de quem quero para ligar. Mas não há problema algum. Posso localizar-me 

muito bem de forma tradicional: mapas e memória. Imagino que pouco jovens, 

hoje, saberiam orientar-se usando um mapa; talvez menos ainda pudessem 

contar com a sua memória para isso. Parece paradoxal que o surgimento de 

tanta tecnologia tenha atrofiado os encéfalos humanos, mas é o que nós 

podemos constatar. Meu amigo mora em uma cidade do interior do país, 

chamada Sighișoara – região da famosa Transilvânia. Há quem não acredite que 

exista um lugar com esse nome, mas, sim, existe. Soa no mínimo irônico que ele 

more lá, mas a escolha por esse domicílio não tem nada de arbitrário e combina 

muito com ele. Diga-se de passagem, foi nessa mesma cidade que nasceu Vlad 

III, que recebeu o apodo póstumo de “o empalador”, (Vlad Țepeș em romeno), no 

início do século XV. Foi nesse personagem histórico que o irlandês Bram Stoker 

se inspirou para criar o romance gótico Dracula; título esse inspirado pelo fato de 

que Vlad também era conhecido por Vlad Drăculea (Drăculea significando filho 

do dragão em romeno) – nome que fazia alusão à Ordem do Dragão, a qual seu 

pai também pertencera. Da última vez que estive naquela cidade, a casa que ele 

nascera, no alto da antiga cidadela, ainda existia. Não sei qual seria o estado dela 

hoje, mas talvez ela ainda esteja lá, uma vez que a cidade é tombada pela 

UNESCO. Vlad é considerado um herói nacional na Romênia, exceto para os 

invasores do império turco-otomano – os quais ele repeliu com crueldade. Eu só 

o encontrei uma vez, quando nossos caminhos se cruzaram, no castelo de 

Târgoviște, por breves semanas. Sempre o achei um sujeito sombrio, ignorante, 
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além de ser de se uma companhia mais do que desagradável. Reconheço sua 

importância, claro, mas de imortal ele não tinha nada. 

Meu amigo sempre esteve andando de uma ponta à outra desse país, afinal, é 

sua pátria. A última vez que estivemos juntos por aqui, coincidentemente, 

também foi em Târgoviște, só que em 89 – quando participamos da deposição e 

do fuzilamento dos Ceaușescu – o melhor presente de natal que o povo romeno 

poderia ganhar. Lembro-me de como ele estava jubiloso por ter participado do 

pelotão. Eu também estava, claro, mas eu era um estrangeiro nessa terra. O sabor 

desse tipo de desforra só pode ser verdadeiramente apreciado por aqueles filhos 

negligenciados de uma nação que se levanta contra os seus ditadores e o 

destroem por completo. Não há, e nunca haverá, uma revolução limpa; exceto, 

através do floreio de uma caneta, quando se está sentado atrás de uma mesa – o 

que não é revolução, é burocracia. Falando nisso, talvez seja por isso que 

precisamos nos reunir. O mundo se encontra em um caos já conhecido. Apesar 

de termos decidido não interferir mais e deixar a humanidade à própria sorte, 

talvez seja a hora de repensarmos essa posição. 

De trem, leva pouco mais de cinco horas para ir de București até Sighișoara. 

Gosto dos trens desse país por vários motivos: eles são dotados de um charme 

retrô, uma estética própria, e porque é permitido fumar nos vagões. De uma 

forma geral, os europeus – acentuadamente mais no leste – não têm as mesmas 

paranoias de saúde que vejo do ocidente (e que é pior nas américas); e nem por 

isso morrem mais ou tem pior qualidade de vida, muito antes pelo contrário. Por 

vezes parece que as pessoas acham que a morte é evitável mediante hábitos 

saudáveis e controles paliativos; esquecem-se de que seja por tabaco, seja por 

açúcar ou seja por gordura saturada, eles irão morrer. Mas bem, isso é problema 

deles. Decidi, irei aproveitar a capital por alguns dias, talvez uns dez dias, depois 

tomarei o trem para Sighișoara, passando pela linda Brașov, nos Cárpatos 

Meridionais, outra cidadezinha que eu amo. A última vez que estive em Brașov 

também foi no final dos anos oitenta, quando Dragoș  e eu rumávamos à capital 

para ajudar a inflamar as forças populares durante o discurso do ditador 

Ceaușescu, no dia vinte e um de dezembro – o prelúdio do fim merecido de um 

autocrata. Desde então, nunca retornei para a Romênia, diga-se de passagem, 

pois fiquei baseado de forma mais estável e constante na Argentina, onde adquiri 

uma propriedade. O último contato que tive com Dragoș foi em Târgoviște, após 

a revolução, quando ele disse que retornaria para Sighișoara e ficaria por lá, no 

mínimo, pelos próximos cinquenta anos. O que ele pretendia ficar fazendo em 

uma cidade adorável, porém extremamente pequena, é um mistério para mim, 

mas, talvez, as coisas fiquem mais claras uma vez que nos encontremos. Na 

realidade, pensando melhor, ele sempre foi alguém tranquilo, que não fazia a 

menor questão de atividades intensas – exceto se houvesse a necessidade de 

intervir em alguma situação. Não duvido que ele tenha constituído família por lá 

e more em uma fazenda nos arredores da cidadela. Afinal, ele sempre gostou de 

animais, de plantas e de todos os frutos da terra. Bem, não sei muito como 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu
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proceder para encontrá-lo, mas estou convicto de que uma vez que eu esteja na 

cidade, mesmo que eu não o ache, ele me achará. 

Fizeram dias frescos em București; frescos o suficiente para que estrangeiros 

passeando por ali aproveitassem a alta temporada para darem as caras. Tal como 

em Firenze, as ruas estavam cheias de turistas comportando-se como turistas. 

Analisando mais de perto, essa parte do mundo não é um destino tão obvio ou 

tão procurado quando Paris, Madrid ou London; de forma que não era tão visado 

por essas pessoas. Essa parte do mundo é, de certa forma, um turismo “lado b”; 

um destino mais de viajantes do que de turistas. E, sim, existe uma sensível 

diferenças entre turistas e viajantes. Eu, particularmente, sempre preferi os 

últimos. Um turista viaja e quer, no local de destino, os mesmos confortos que 

tem em seu país: comida abundante, ar condicionado, translado e tudo o que 

acompanha. Um viajante sai com o dinheiro contado e um itinerário 

independente. Um turista depende de um guia, não fala nada mais que inglês, 

provavelmente, e não embarca em nenhuma aventura não planejada. Um 

viajante viaja com pouco, quase nada, porque sabe que o que ele pode encontrar 

na estrada o que precisa. Um viajante sabe algumas palavras instrumentais em 

diversas línguas que lhe podem ser úteis e sempre está disposto a aventurar-se 

de uma forma que ele nem imaginava. De certa forma, eu acho que um viajante 

aproveita mais uma viagem do que um turista. Eu gosto de me ver como um 

viajante, por isso, sempre fico em albergues, pois é uma ótima forma de 

conhecer gente nova e interessante; sem contar que aumenta as chances de 

outras experiências que podem simplesmente acontecer sem planejamento. Isso 

sem contar o fato de que são jovens que normalmente se hospedam em lugares 

assim. Jovens tem um espírito indomável, esperto, pronto, são belos e são 

deliciosos. 

Apesar de querer ficar cerca de dez dias na cidade, no quinto eu já estava um 

pouco entediado. Sentia-me claramente inquieto porque queria encontrar, o 

quanto antes, o meu amigo. No sexto dia, ocorrera algo um pouco inusitado para 

esse século: um blecaute que durou quase vinte e quatro horas inteiras. Isso me 

relembrou de quando não havia eletricidade e passávamos as horas escuras das 

noites iluminados pelas calmas chamas de velas – estáveis quando correntes de 

ar estão ausentes. De certa forma, isso me causava algum tipo de saudade. Há 

algo de romântico e misterioso em luz de velas. Naquela noite de falta de luz na 

capital, eu pude sentir-me mais à vontade para caçar na noite, quando a vontade 

veio. Era uma noite de verão na qual havia lua cheia, ou seja, céu claro e 

considerável visibilidade nas ruas. Apesar desse país também estar passando pelo 

quadro pandêmico – como diversos na Europa –, os bares não estavam pouco 

lotados e as pessoas ali presentes se aglomeravam nas terrazas nas calçadas, 

bebendo cerveja e falando alto – como se suas vidas não estivessem em risco, 

em meio a um problema sanitário. Essas reflexões ocupavam muito a minha 

mente, nesses dias. Como as pessoas poderiam aprender tão pouco, tendo um 

considerável tempo de vida para aprender? Supondo que a expectativa de vida 
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de um ser humano, com acesso à saúde, seja de 85 anos, como eles conseguiam 

viver tanto tempo e ainda movimentar-se de forma tão errante pelo mundo? 

Nesse caso, e nesse momento, como poderiam, eles, achar que essa nova doença 

se trataria apenas de uma simples gripe, quando todos os maiores e mais 

renomados cientistas do mundo inteiro estava gritando a plenos pulmões que o 

pior não havia passando? Ao contrário, muitos países não haviam saído sequer 

da primeira onda. E isso não era um fenômeno isolado – tampouco reservado a 

somente uma nação. Havia relatos na mídia de diversos acontecimentos 

correlatos em locais geograficamente bem distantes, ou seja, era um fenômeno 

caracteristicamente humano. 

A falta de respeito com suas próprias vidas, e com a vida dos que os rodeiam, 

é uma das coisas que mais me causa repulsa deles. Como poderíamos respeitá-

los? A forma como eles tratam o mundo também não facilita. Pergunto-me se 

não teria sido mais sensato, em longo prazo, não termos interferido tantas vezes, 

deixando-os à própria sorte – a sorte que os levaria ao seu inadiável fim precoce, 

presente em suas tantas falsas profecias. Felizmente, nenhum dos meus velhos 

amigos sofria com o dilema ético que muitas vezes aparece na literatura de 

autores humanos, quando eles falam de nós. Digo, ninguém que eu conheça 

sofre com isso atualmente; já conheci alguns que, por complicações filosóficas, 

não se alimentava de gente. Eu diria que o sangue deles se encontra tão 

contaminado por diversos venenos que, algumas vezes, pode até cair mal. Andei 

pelas ruas escuras da cidade, e dois lindos jovens se atravessaram em meu 

caminho. Pelas memórias de sangue, pude ver que estavam se conhecendo. É 

uma pena matar no berço essa relação que poderia ter sido longa e frutífera, mas 

talvez fosse melhor assim; como disse o poeta, “essas alegrias violentas, tem fins 

violentos”. 

Foi bom rever a cidade. Chegou o dia que partiria para Sighișoara. Optei por 

fazer esse trecho em um trem que partiria no fim de tarde e decidi que não ia 

parar em Brașov dessa vez. Tinha certa pressa para reencontrar meu amigo. 

Estava muito curioso para saber o que ele estaria fazendo. Na realidade, estava 

sem ver todos há tanto tempo que estava curioso para saber o que todos 

estavam fazendo. Embarquei às cinco da tarde e, às dez da noite, havia chegado 

ao bucólico terminal de desembarque da cidade. A única coisa que lamento foi 

não poder ter visto no esplendor do dia, as montanhas que ladeiam os trilhos. É 

incrível como praticamente nada mudou desde que estive aqui. A cidade 

conserva, assim como outras, quase que perfeitamente, vestígios discretos do 

charme da arquitetura realista socialista – com suas linhas quadradas – e 

resquícios de um passado ainda mais antigo. Gosto disso. Desde a estação de 

trem, uma caminhada até a cidadela medieval, para quem conhece o caminho e 

sabe por onde ir, não é mais do que meia hora. Gostaria de revisitar o que os 

turistas chamariam de “pontos turísticos”, como as muralhas, a escadaria coberta, 

a torre histórica com o seu relógio e o cemitério saxão, mas deixarei de fazer este 

programa agora, para fazê-lo depois, acompanhado. Felizmente, naquela hora da 
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noite, não havia ninguém na rua. Entrei na cidadela pela entrada da torre do 

relógio. A partir dali, entrei na primeira rua à esquerda e segui reto, rumo à parte 

mais alta da cidade. Não conseguia lembrar direito qual era a casa dele. 

Seguramente, nada teria mudado nela e eu a reconheceria quando a visse. 

Apesar de gostar de achar que tenho boa memória, tenho me visto não podendo 

confiar inteiramente na minha às vezes. Exatamente como pensei, sua casa estava 

ali, intocada – como quase tudo na cidade. Ela parecia mais abandonada que as 

demais, preciso dizer. Sendo ainda mais justo, ela estava em mal estado de 

conservação, com plantas crescendo nas paredes e algumas frestas nas janelas e 

portas. Era uma casa média, em tamanho, mas eu tinha a impressão de que 

Dragoș não estaria aqui. Muitas vezes ele mencionou que preferia a vida no 

campo e provavelmente ele estaria em alguma pequena fazenda nos arredores 

da cidade, como pensei inicialmente, mas achei que valia a pena tentar procurar 

por ele por aqui, para começar. Caso não o encontre, com certeza eu acharei 

alguma pista que me levará até ele. Achei estranho que o conselho da cidade 

tivesse permitido que a fachada da casa estivesse assim, mas imaginei que ele 

devia ter alguma combinação com o prefeito. Bati na porta usando o enorme 

batedor em forma de cabeça de leão, mas ninguém atendeu. Esperei uns cinco 

minutos e bati novamente. Nada. Percebi alguns moradores espiando pelas 

janelas – eu tinha feito barulho com o batedor e, droga, a última coisa que eu 

queria era chamar a atenção, afinal, quem viria procurar alguém em uma casa 

aparentemente abandonada se já não tivesse alguma ideia de quem vivia ali? 

Certificando-me de que eles me vissem, simulei decepção, virei as costas e segui 

andando. Tentaria entrar pelo quintal, onde poderia encontrar mais privacidade. 

Dei a volta na rua e, quando estava próximo ao ponto que eu queria, subi pela 

fachada de uma casa até chegar ao telhado. Olhando de cima, quase todas as 

casas pareciam iguais. Atravessei o telhado da casa que subi e saltei no quintal 

dele. O lugar estava bem abandonado e sujo, talvez mais que a fachada. Havia 

uma enorme porta de madeira que parecia dar acesso a casa. Apesar de ela estar 

fortemente fechada por dentro, com uma barra horizontal de madeira, arrombei-

a sem dificuldade. Adentrei em uma antessala com uma porta de aço que parecia 

uma porta de cofre. Seguramente haveria algo parecido após a porta da frente, 

na fachada. Não havia nada nessa porta, exceto um teclado numérico. Qual seria 

a senha? 

A porta de madeira, apesar de resistente, era claramente algo para manter 

humanos afastados. Essa porta, no entanto, era para manter imortais afastados. 

Claramente ele havia pensado em sua segurança e, claramente, estaria sozinho. A 

senha seria algo que somente ele saberia ou que somente alguém muito 

próximo a ele poderia adivinhar. A porta era moderna e, fora a poeira, parecia 

estar praticamente nova. O visor do teclado indicava espaço para uma 

numeração de quatro dígitos. Encarei-a por alguns minutos e arrisquei uma 

combinação que me veio à cabeça – a qual fez piscar uma luz vermelha e 

aparecer o número dois no visor. Era uma fechadura de três tentativas. Confesso 
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que fiquei apreensivo, pois dada toda aquela mise-en-scène, se eu bloqueasse a 

fechadura, ela claramente só poderia ser aberta por dentro ou com muitos 

explosivos – e eu não era o indivíduo certo para usar esses últimos. Eu não sabia 

o que poderia haver ali dentro, afinal, nunca havia entrado naquela casa; 

somente tinha chegado até a frente. Quase que impulsivamente coloquei outro 

número – que fez acender uma luz verde e desencadeou uma série de ruídos 

altos que imaginei serem das travas abrindo-se. Se tratando de Dragoș, a senha 

só poderia ser essa: o ano da revolução. Por um breve instante, essa numeração 

me pareceu um pouco óbvia, afinal, qualquer um nesse país poderia adivinhá-la. 

Em contrapartida, sendo um arranjo de quatro dígitos, qualquer combinação 

seria possível. Talvez tenha a senha tenha passado a impressão de previsibilidade 

somente para mim, pois o conheço muito bem. O interior do lugar estava 

completamente escuro; com a lanterna do celular, achei um interruptor – não 

que fosse indispensável ascender a luz. Não havia nenhum móvel, nenhum 

quadro, nem nada naquela peça ampla; somente uma porta que dava acesso a 

uma escadaria de pedra em espiral e que conduzia para baixo e outra porta igual 

a porta que eu havia entrado – onde presumi ser a entrada da fachada da casa. 

Sem muitas opções, desci a escada. Ao seu fim, estava em um corredor 

inteiramente feito de pedra, no qual não se via o fim. Era meio claustrofóbico o 

lugar e eu mal conseguia caminhar com os ombros retos, sem raspar nas 

paredes, de tão estreito. Havia humidade e gotas pintando do teto. Segui por uns 

vinte metros, somente com a luz do celular, e cheguei a uma enorme câmara 

onde havia algo no centro. Novamente achei um interruptor e vi o que tinha ali. 

Não era uma casa, mas um abrigo de sono; certamente, um muito seguro. Ali, as 

paredes de pedra não eram mais ásperas e toscas, mas esculpidas e trabalhadas, 

revelando cenas de acontecimentos do passado. As lâmpadas que iluminavam o 

lugar vinham de arandelas nas paredes e eram de filamento incandescente, 

causando um brilho amarelado que lembrava a saudosa época dos archotes do 

fogo – que ficariam em posição análoga nas paredes. No centro, uma enorme 

estrutura de bronze trabalhada em detalhes, sustentada por uma espécie de 

ataúde funerário, também ricamente trabalhado, com bronze e partes de vidro 

extremamente grosso. Dentro, um corpo ressequido e de má aparência jazia, 

imperturbado, com um livro em suas mãos e com uma garrafa de vinho vazia ao 

lado. 

Confesso que não esperava ver isso tão cedo. Apesar do fato de que fazia 

séculos que presenciara um despertar – e que isso não fosse um hábito muito 

difundido atualmente – eu sabia exatamente o que deveria fazer. 
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Nota do autor 1: Nesse escrito, os nomes próprios e os nomes de cidades (assim como nomes de ruas, 

praças, monumentos, localidades, etc.), são mantidos sem qualquer tipo de tradução, ou seja, na língua 

nativa do país em questão – a fim de preservar as identidades culturais e étnicas das personagens. Somente 

o nome do país é escrito em português. No caso de existirem personagens oriundas de países que usem 

outros alfabetos que não o alfabeto latino, este último será priorizado para fins de legibilidade acessível. 

Nota do autor 2: Esta é uma obra de ficção, que usa determinados fatos históricos como elementos da 

trama. Estes fatos históricos são de conhecimento público e são pesquisáveis. Obras e citações, 

eventualmente mencionadas, encontram-se devidamente referenciadas no corpo do texto.  Qualquer 

coincidência com quaisquer elementos da realidade, presente ou futura, ou de outras obras escritas até o 

lançamento desse escrito ou que possam ser escritos em um futuro, é mera coincidência não intencional. 

Nota do autor 3: As opiniões e posicionamentos das personagens não refletem, necessariamente, as 

opiniões e posicionamentos do autor. 

Nota do autor 4:  Este não é o fim deste escrito, tampouco o começo. A trama será desenvolvida em 

momento oportuno e o capítulo aqui publicado se encaixa em algum local de uma linha do tempo de uma 

estória. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMÓRIAS DA PANDEMIA 

POESIAS 

 
 

 

112 

1 

 

 

 

A COVID-19 EM MEMÓRIAS POÉTICAS 

Marcos Pereira dos Santos 

 

O ano bissexto de 2020 a dois meses iniciou. 

Março “negro” que ninguém jamais almejou. 

O surto de pandemia começou. 

A Epidemiologia a detectou. 

É a COVID-19 que avançou! 

Doença infectocontagiosa que se proliferou. 

Da China para o restante do mundo, ela ‘viajou’. 

Eis o novo Coronavírus que se implantou! 

A família viral Coronaviridae aumentou. 

SARS-CoV-2 é o vírus que assim se identificou. 

O Planeta Terra ao caos total (quase) chegou. 

O mundo praticamente parou. 

A sociedade, mal ou bem, se transformou. 

O ser humano mui se infectou. 

O homem se reinventou. 

A crise sanitária e econômica as pessoas aterrorizou. 

O isolamento social a Organização Mundial da Saúde (OMS) implementou. 

As autoridades em saúde pública aos grupos de risco alertou. 

Afastamento social de 1,5 m a 2,0 m a todos distanciou. 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) se determinou. 

Álcool em gel as mãos humanas e os objetos em geral higienizou. 

Máscaras e viseiras de proteção facial muito se comercializou. 

Em algumas cidades, o “toque de recolher” noturno ecoou. 

A quarentena veio e ficou. 

O Brasil também mui sofreu, gemeu, chorou e se enlutou. 

O governo federal brasileiro a problemática ‘minimizou’: 
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O Auxílio Emergencial de seiscentos reais aos vulneráveis deveras ajudou. 

Desemprego em larga escala os ricos e pobres afetou. 

E o subemprego às muitas famílias levou. 

Na busca pela cura da patologia, a Ciência Médica se modernizou. 

A (hidroxi)cloroquina de nada adiantou. 

Em laboratório, o teste bioquímico negativo acusou. 

O vírus mortífero milhares de vidas ceifou. 

Medos e temores muitas pessoas assolou. 

A esperança, temporariamente, naufragou. 

Porém, a alta tecnologia se intensificou. 

CoronaVac é a vacina que mais resultado apresentou. 

O sistema de rodízio de pessoal as empresas adotou. 

A flexibilização de horários no comércio local já despontou. 

O trabalho home office “viralizou”. 

A educação escolar ao ensino remoto (emergencial) se ajustou. 

Educação a distância (EaD) on-line se efetivou. 

Novas maneiras de ensinar e aprender que, outrora, jamais se imaginou. 

Multiplataformas midiáticas digitais a escola contemporânea informatizou. 

O “novo normal”, portanto, se evidenciou. 

A pandemia (ainda) não acabou. 

Por ora, nenhum medicamento a exterminou. 

Mas, talvez, o pior já passou. 

Aqui e acolá, alguém cogitou. 

Memórias vivas e vivas memórias que o poeta aqui mencionou. 

Narrou. Escreveu. Descreveu. Dissertou. 

E de modo singelo assim poe(ma)tizou. 

Legado eterno que o literato em (breves) palavras grafou. 

A poesia, enfim, terminou. 

Meu tempo já expirou. 

Mas, você, leitor e leitora, se ressignificou. 

Num só verbete: melhorou ... 

Positivamente! Mudou. 

Conheceu e reconheceu. Se aperfeiçoou. 
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É goooooool! 

A ‘bola’, de fato, entrou. 

Show!!! 

 

 

 

Ponta Grossa/ Paraná. 
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À ESPERA 

Raíra Kirlly Cavalcante Bezerra 

 

Coronavírus chegou e com ele muita bagagem 

Isolamento  

Medo 

Tristeza 

Ansiedade  

O receio do novo pelo mundo se estendeu  

E foi-se o amor 

O ente querido  

O abraço apertado 

Os planos tão certos  

O largo sorriso 

Ressignificar não está sendo fácil  

E a dúvida sempre permanece  

Até quando aguentaremos tudo isso? 

O receio prevalece  

O anseio fortalece  

Agora nos resta esperar  

Por dias melhores  

Por noites tranquilas  

Onde o medo não será mais medo 

E o vírus só apenas mais um vírus.  

 

 

 

 

Morada Nova/ Ceará. 
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CANTO NÃO PRONUNCIADO 

Matheus Romário Correia Montenegro 

 

Ei vós aí...  

Quantas estrelas há em meus olhos?  

Quantos de nós há em tantas línguas?  

Eu te avistei.  

No caos, eu te avistei. 

 

Há silêncio e confusão! 

Lírios quebradiços nos pulmões.  

Vários, muitos, tantos.  

Muitos, vários prantos.  

Dor, louvor, torpor na carne e na imaginação. 

 

Eu sei... 

Sei que as lembranças são presentes  

que as partidas as sucumbirão ao desencanto.  

Livramento para os libertos.  

Licenciamento da perda  

no caos dentre os mistérios.  

 

Incumbência da presa,  

o desfarelo do ferido. 

Há tudo o que não se esperou:  

a (in)digestão da luta, do luto, do grito  

interpretado como desespero avulso e irrelevante.  

Não obstante,  

se nega o contratempo. 
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A confusão introjeta lampejos de insanidade.  

Onde estão nossos ares?  

O ardor se livra à contento  

pelas mortes de quem se calou.  

E o livre argumento  

se finda com uma gargalhada estrondosa de desprezo e rancor.  

 

Ei vós aí... 

Tu já ouvistes quem não tem pulsação? 

Respira, transpira, inspira, expira o que seja  

e seja o que for  

não finja que não é a tua dor. 

 

Ei vós aí...  

Entretida pela ignorância da corte e dos cortes dos verbos, das verbas mas nunca  

das verborragias infames e intransigentes.  

A dúvida sufocou a palavra 

Impiedosamente!  

 

E já não há mais olhos que não sangrem  

nem corações gelados que possam se derreter.  

Apenas há um canto.  

Não pronunciado.  

De um galo desorientado.  

Que espera o mesmo dia chegar.  

Pra se valer da pena ou do nojo  

que a morte em vida o trará.  

 

Ei-vos aí sem mesmo ninguém ver... 

 

Itapipoca/ Ceará. 
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DILÚVIO EM BABEL 

Mariana Muniz dos Santos 

 

Belo vizinho 

O dilúvio vem 

Eu quero seu bem 

Não me deixe sozinho 

 

Eu guardo a quarentena 

E você vai para rua 

Sei que a vida é 

Porém, escrevo em paz 

 

Eu lamento por Galileu 

E você ama o terraplanismo 

Entre nós há um abismo 

E o futuro é um breu 

 

Chegou o vírus temido 

E vem a oitava praga 

Me ajude com a arca 

Não tape os ouvidos 

 

Se me permite dizer 

Você é muito formoso 

Mas triângulo amoroso 

Não pretendo fazer 

 

Sou bem prevenida 

E você acha besteira 

Paquerando a porteira 

Que mandou eu cuidar da minha vida 

 

É um cenário de minguas 

Não podemos ficar sozinhos 

Somos tão diferentes, vizinho 



 
 

MEMÓRIAS DA PANDEMIA 

POESIAS 

 
 

 

119 

Não falamos a mesma língua 

 

Mas o dilúvio foi para todos 

E para nós, vem a seca; 

Um vírus que mata na cepa 

E um inseto tinhoso 

 

Vamos fazer um acordo 

Em esperando ou inglês 

Tupi, libras ou português 

Para todos viverem, no final 

E no próximo ano de carnaval: 

 

Seja mais higiênico 

Assistir em casa mais séries 

Compre muito inseticida 

E economize água 

 

Não mude o seu pensar 

Mas adoro essa rotina, verás 

Para a gente namorar em paz 

E as águas irão baixar 

 

Quando a gente se casar 

Poliglotas serão nossos filhos 

Higiênicos, defensores do rio 

Saberão que a humanidade não sumiu 

Porque igualou os empecilhos 

 

Com carinho demasiado 

Com desejo por paz 

E talvez, algo mais 

O meu vizinho amado 

 

 

 

 

Piaçabuçu/AL. 
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ENQUANTO NÃO PASSA 

Fábia Gomes 

 

Lavo,passo 

cozinho,caminho 

pinto,bordo 

durmo,acordo 

assisto,desisto 

medito,grito 

trabalho,estudo 

tricoto,costuro 

canto,choro 

oro,imploro 

leio,escrevo 

danço,descanso 

enquanto a onda não passa. 

E a vida vai contrabalançando 

entre cristas e vales. 

 

 

 

 

Salvador/BA. 
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ENTRE QUATRO PAREDES 

Alynne Mendonça Saraiva Nagashima 

 

Entre quatro paredes 

O que vale? 

Vale chorar, se sentir perdido 

Vale se questionar, tentar descobrir um sentido 

Vale olhar para o céu em busca de esperança 

Vale visitar o passado, resgatar lembranças 

 

Entre quatro paredes 

O que vale? 

Vale encontrar nossa própria escuridão 

Afinal, “o inferno são os outros”, ou será que não? 

Vale estreitar os laços que a distância esticou 

E perceber ,realmente, quem  do seu lado ficou 

 

Entre quatro paredes 

O que vale? 

Vale se reinventar, se tocar, se descobrir 

Vale fazer da solidão companhia 

E até trocar a noite pelo dia 

Vale ressignificar, se permitir 

Procurar a sua melhor maneira 

De resistir e existir. 

 

 

 

Natal/RN. 
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MÁSCARAS 

Antonio José Corrêa de Almeida 

 

 

Máscaras no rosto: 

Protegem do vírus e escondem o sorriso. 

 

Máscaras na alma: 

Protegem da infâmia e escondem a falsidade. 

 

Máscaras nas ruas: 

Protegem das doenças e escondem os sofrimentos. 

 

Máscaras que caem: 

Revelam o lado obscuro e perdem a confiança. 

 

Máscaras da doença: 

Deixaremos – esperamos – de usar. 

 

Máscaras do ser: 

Continuarão – falsamente – a proteger do pior vírus: indiferença. 

 

 

 

Curitiba/PR. 
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MEMÓRIAS DE UM SOBREVIVENTE 

Miller Brito dos Santos 

 

Espelho que espelha meus olhos 

Por que ocultas a minh’alma? 

Procuro razões para manter a carne 

Viva apesar das fúnebres despedidas. 

 

O plano não era ser engaiolado 

Mas ele veio, invisível e letal, 

Evidenciando a fragilidade da raça superior. 

 

Ai de nós que somos governados por um néscio. 

 

Eu luto para suportar os lutos sem rituais 

E as visitas adiadas visitam a minha consciência. 

 

Já não me importa não me importar com os sonhos 

Sou um sobrevivente que perdeu os pilares da vida. 

Chorar é um privilégio negado 

Sobreviver, sobreviver, sobreviver, esquecer 

Mas ainda lembro e sinto a dor de cada partida 

Sem despedidas. 

 

Eles ainda me encontram aqui 

Mal sabem que eu já fui. 

 

Manaus/AM. 
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NAQUELE TEMPO 

Francisco Lucas Monte Celestino 

 

Aquela mensagem que nunca chega 

e a ligação demorada sequer completa, 

a vida parou. 

 

A declaração apaixonada obstruída, 

óleos na praia, a represa que arrebenta 

e a onça-pintada irresoluta na nota de cinquenta. 

 

O armário não guarda mais apenas roupas 

e sim pedaços de mim misturados ao cheiro 

de perfume do Boticário. 

 

A vela ainda navega empurrada pelo vento 

ou é apagada por um sopro de ar 

no centro do bolo de aniversário.  

 

Onda do mar aleatória segue sua sincronia melódica 

e esbarra na areia límpida, sem lixo, 

enquanto observo tudo isso em um vídeo gravado. 

 

É, talvez, naquele tempo, a vida fosse relativamente boa 

com uma viola cansada e abarrotada de  

músicas tristes, mas a rotina parou. 

 

As retinas não se impressionam mais tão  

facilmente com o encontro de olhos castanhos 

e sorrisos em imagens ou mesmo na realidade. 

 

Queria sair para ver o pôr do sol, todavia,  

naquele tempo, em que saía jamais  

o vi ou contemplei os cirros alaranjados. 

 

No wallpaper do celular há uma noite estrelada,  

mas estávamos muito preocupados com a Bolsa  

ou com o estouro da bolha financeira. 

 

A TV apresenta notícias que eu já pressentia. 

Lá no Vaticano, o papa realizava uma oração 

para a Praça de São Pedro vazia. 
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Os abraços estavam suspensos há tanto tempo, 

suspensa a liturgia do amor e a máxima  

efetividade da norma constitucional brasileira. 

 

Somos feitos de tantas oportunidades perdidas... 

E agora com a vida pendente, haverá algum abrigo? 

Algum sussurro amigo anunciando uma saída? 

 

Naquele tempo, em que os pés e mãos estavam sujos, 

os corações não estavam contentes, naquele tempo passado 

e, agora, no presente, o mundo já estava doente. 
 

 

 

 

Santana do Acaraú/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMÓRIAS DA PANDEMIA 

POESIAS 

 
 

 

126 

10 

 

 

QUEIMANDO NA CHUVA 

Felipe Nicori 

 

O mundo inteiro está queimando 

e você não está mais aqui, 

acho que se existe algum consolo 

em toda essa loucura, 

é o seguinte: você foi poupado disso pelo menos. 

 

minha ansiedade alcança o telhado; 

sinto sua falta ainda mais nos dias de hoje 

ou dias como os de hoje 

onde nada faz sentido e tudo são retalhos 

 

continuo voltando aqui para lembrar, 

enquanto você continua aqui dentro não posso esquecer, 

a máquina de escrever tem sido uma amante fiel 

que não desperdiça meu tempo 

e me escuta como jamais imaginei ser escutado 

onde escrevo o que jamais conseguiria dizer, 

 

os pássaros novamente tornam a sair 

dos fio de energia à janela do meu quarto 

voando forte e alto, num ritmo acelerado 

 

eles estão falando sobre você novamente 

eles sempre vêm até aqui para falar sobre você 

 

me distraio muitas vezes 

com o celular (o meu novo apêndice desde que perdi o que nasceu comigo), 

amigos, literatura e retratos 

às vezes quase consigo fingir, 

pelo menor momento, 

que você ainda está por 

perto, 

que nunca saiu, 

é como se estivesse aqui, 

 

mas o tempo passa 

os dias morrem 

nada disso nunca dura o suficiente 

e me lembro da tua morte 
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a tela é atualizada, o livro acaba, os amigos se vão e o feitiço é quebrado, acaba 

e, em seguida, é ensurdecedoramente silencioso mais uma vez 

 

é no que me resta desses momentos 

que eu busco algo maior 

saio em busca de deuses e deusas 

ou até mesmo de um único Deus 

pois assim posso encontrar algum consolo 

ao pensar que as pessoas 

que nos deixaram cedo demais, 

rápido demais 

nunca realmente se foram, 

sempre estarão logo ao lado 

 

eu imagino meu avô reclinado 

em uma cadeira de balanço precária, 

fazendo as palavras cruzadas numa quarta feira sem pensar em nada além de 

"8 letras, sinônimo de energia", 

eu vejo o mais gentil dos sorrisos 

em seu rosto sábio, 

sempre estive ao lado, 

nunca faltou cuidado 

 

imagino você 

e ele 

em paz 

 

mente quieta 

despreocupados 

enquanto em suas cadeiras balançam 

de lado em lado 

 

demônios vencidos, 

fortes como gosto de lembrar 

de vocês, 

talvez por isso sinto um cheiro de whisky 

talvez por isso gosto do estrago, 

ao invés disso me afogo na realidade 

 

uma porta se abriu 

você acabou de sair… 

 

a parte mais triste da vida 

é que você pode cantar sua dor 

e chorar por ajuda, 

mas ninguém liga os pontos 

até que seja tarde demais 
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é sempre tarde demais, 

um dia nos encontraremos 

hoje não. 

 

 

 

 

Salvador/BA. 
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SAUDADE – SEQUELAS DE UM VÍRUS MORTAL  

Heloisa Regina Turatti Silva 

 

Um aperto no peito 

Uma dor que te tira o ar 

Um vazio que invade seu corpo  

Fazendo seu coração latejar 

 

Muito triste essa sensação 

De que algo está a lhe faltar 

Essa imensa constrição 

Não há como reparar 

 

Tantos sintomas 

Será doença esse mal estar? 

É saudade, 

Esse vil sentimento a maltratar 

 

Imensa dor que veio para ficar 

No ano 

em que um vírus mortal 

  fez tudo mudar 

 

Doença que pelo ar vagueia 

buscando almas para roubar 
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A saudade, nem é o sintoma da doença  

que fez o mundo parar 

 

Mas como severa consequência  

Contaminou a todos sem avisar 

Imenso vazio, totalmente sem controle 

Que aperta o peito sem cessar 

 

O que resta é esperar que essa dor 

Venha a amenizar 

Sozinha, porque não existe medicamento 

Para essa dor aplacar. 

 

Somente a cura desse vírus  

que veio a se instalar 

No mundo que ora frágil, levou a todos se isolar 

Pode desse mal nos livrar  

 

E então a Vacina,  

 que do vírus vai cuidar,  

é a única esperança 

 para das saudades também curar.  

 

 

 

Palhoça/SC. 
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SENHOR DO DESTINO 

Luciana Moura 

 

O tempo de outrora  

A sociedade sofria 

Pestes de mais valia 

A morte era senhora. 

 

O tempo mostrou 

Mudança de hábitos 

Novos rumos tácitos 

O mundo mudou. 

 

O tempo e sua conduta 

Transforma e desconstrói 

E no século XXI destrói  

A vida urge por ajuda. 

 

O tempo do vírus letal 

Ceifa vidas e desta vez 

Desafia com absurdez  

Surpreendente e surreal. 

 

O tempo ressoar concertino  

Continuamos seguindo 

No furacão do desatino 
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Sobreviver ao Senhor do destino. 

 

 

 

 

Recife/PE. 
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13 

 

 

 
SOBRE ESSE ANO 

Ludmila Kawane 

 

Um ano em silêncio. 

Em memória a tudo o que aconteceu. 

Em homenagem, ao que não teve tempo de acontecer. 

 

Um ano em silêncio. 

Pelas as vidas que foram perdidas, 

as batalhas que tivermos que enfrentar, todo santo dia 

e pelo luto de tantas famílias. 

 

Um ano em silêncio. 

Pelas pessoas que saíram de suas casas, 

que decidiram morar em hospitais  

para salvar vidas desconhecidas. 

 

Um ano em silêncio.  

Pelo incêndio na Amazônia, a destruição no Pantanal  

e a hipocrisia com o aquecimento global. 

 

Um ano em silêncio. 

Pelo o erro humano cometido, 

por elegermos um não humano ao poder 

e por ele ter acabado com a esperança em nossos corações. 

 

Um ano em silêncio. 

Para que o comandante possa apreender  

que ser brasileiro  

tem mais haver com amor ao próximo  

do que com ele mesmo. 

 

Um ano em silêncio. 

Pelo orgulho LGBTQIA+, 

pelo povo preto do mundo inteiro 

pelos índios, 

pelo povo brasileiro. 

 

Um ano em silêncio. 

Por essa nação em recuperação. 

Pela Ordem e Progresso. 

Por toda a maldição presa no convés. 
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Um ano em silêncio. 

Talvez isso acalme, os 220 milhões de corações,  

que batem, 

verde, azul e amarelo. 
 

 

 

 

Porto Velho/RO. 
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	Todos os direitos garantidos. Este é um livro publicado em acesso aberto, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que sem fins comerciais e que o trabalho original seja corretamente citado. Este trabalho está ...
	- Fasciíte necrosante – dizia o repórter – é este o nome do vírus que está trazendo desespero e levando milhares de pessoas para as emergências do país. O número de mortes já chega a 76% dos infectados.
	No banheiro, ouvindo essas notícias aterradoras ainda não sei os sintomas dessa nova doença. Quando olho no espelho minha máscara que é escura - escolhi uma azul marinho com florzinhas vermelhas lindas - está ensopada.

