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Caro Leitor(a),  

A Associação de Clubes Esportivos e Sócio-Culturais de São Paulo, a ACESC, no 

ano de comemoração de seus 25 anos, promove com grande orgulho e satisfação 

o lançamento de seu primeiro livro composto pelas obras dos vencedores da 23ª 

Maratona Cultural ACESC.

Assim como nos anos anteriores, o concurso tem total adesão de seus clubes 

associados. A cada ano o número de inscritos tem crescido, assim como a qualidade dos 

trabalhos apresentados, tornando a tarefa das comissões julgadores cada vez mais difícil.

Parabenizo e agradeço todos os Diretores Culturais dos clubes da ACESC, seus 

associados, membros das comissões e todos aqueles que contribuíram para o sucesso 

do evento.

Carlos Augusto Neves

Presidente Executivo da ACESC 

2021
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O que faz de um texto literatura? Os premiados exibem a ousadia de pensar formas 
incomuns, ou ainda, trilham caminhos conhecidos de maneira desafiadora. São 
textos que capturam a atenção do leitor, mesmo em um mundo em que distrações 
despontam a todo momento.

Entre os poemas premiados, “Instrução para cortar unhas de gato” esconde, sob um 
ato corriqueiro, a tensão que envolve relações de cuidado e de ternura; “Vitupério” 
ancora-se em um ditado popular e em fina ironia e “Memórias” tece elos entre literatura 
e lembranças afetivas.

No território dos contos, “Fulano, Beltrano, Sicrano” usa ao máximo os recursos que 
só a literatura permite, transportando-nos por diferentes pontos de vista ao longo de 
vários anos, em uma narrativa vertiginosa, que inova e encanta. “Sumidouro”, por sua 
vez, também subverte convenções, oferecendo um acesso a consciências inauditas. Por 
fim, “Vida” nos permite uma viagem no tempo pela história de São Paulo, em um enredo 
que ressuscita nossos afetos por essa cidade que às vezes parece tão hostil.

Já entre as crônicas, “Just Dreams” costura, com delicadeza, um enredo de resistência 
feminina; “Da janela lateral” acompanha uma curiosa amizade à distância e “Muitos 
mililitros de xixi” visita um recurso caro ao gênero, que é o humor.

Por fim, na categoria infantojuvenil temos os três vencedores – “O mundo que 
encolheu”; “A dentuça” e “O menino” – abordando o cotidiano dos pequenos, a partir da 
singeleza e da perplexidade diante dos fatos da vida que se impõem a todos.

Essas breves definições apenas introduzem os textos reunidos aqui. O bom mesmo é 
conhecê-los por inteiro, então, boa leitura!

Andréa Catrópa Antônio Xerxenesky Joaquim Maria Botelho
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Renata Julianelli

Diretora Cultura da ACESC

2021

Olivio Guedes

Diretor Cultural da ACESC

2021

A Maratona Cultural da ACESC tem na literatura uma adesão cada vez maior dos 
associados que inscrevem seus textos.

Nesse ano de 2021, foram 52 inscrições e serão premiados 1º, 2º e 3º lugares para cada 
uma das categorias, em 4 modalidades avaliadas: conto, crônica, poesia e infanto-juvenil.

Para que a participação vá além do estímulo aos autores, convidamos jurados altamente 
qualificados, atuantes no mercado literário, de modo que os trabalhos tenham uma 
análise de valorização nas características técnicas para cada categoria.

Com a missão de fomentar a arte, a cultura, o aprimoramento, acreditamos que a 
ACESC tem um papel fundamental para gerar oportunidades e descobrir talentos.

Os nossos clubes são pequenas sociedades dentro de outras esferas sociais maiores, 
assim, somos todos associados, ligados a essa coletividade paulistana, que se reune por 
25 anos de existência da entidade.

Gostaríamos de parabenizar todos os participantes, com sua criatividade e iniciativa 
em mostrar seus trabalhos.

Pela primeira vez os vencedores terão como parte da premiação, os seus textos 
publicados no formato livro, em versão física (papel) e digital.

Agradecemos todos os associados envolvidos, a equipe ACESC e o apoio dos clubes 
através de seus Departamentos Culturais.

Boa leitura.
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Club Athletico Paulistano

 

procure no google

como cortar unhas de gato

(o alicate específico para isso custa 32 reais no mercado livre)

sente-se como quem não quer nada

o alicate escondido na mão

comece uma leitura

ou um filme na TV

esteja naquele torpor que ocupa suas horas

a água borbulha, a torrada pula, a máquina termina a centrifugação

é quando a gata te olha

hold, hold a little bit more

não desmanche a postura do faz-de-conta-que-nem-te-ligo

e ela vem de pantufas, almofadinhas deslizantes

pula em propulsão de elástico

e se materializa, em pé, no seu colo 

espere o peso dela desmanchar-se em si

o desmanchar-se em imensa capacidade de dormir

continue a leitura, leia mais um pouquinho

veja a ponta daquela orelha que tremula

acompanhe a dança microscópica de amor enrodilhado 

Instrução para cortar unhas de gato
HELOISA BELLO BARROS

1O LUGAR
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com a mão em concha bata no lombo, ouça o som oco do dorso

dorso ronronante 

talvez tenha chegado a hora de virá-la 

opa! lá está: o arrepio dos pelos, os bigodes trepidantes 

olhos amendoados perguntando, como assim?

sentirá a contração e a resistência (quase fuga)

imprima a tensão do-aqui-quem-manda-sou-eu

pegue uma pata dianteira

pressione de leve a almofadinha, aperte até que a unha saia 

assim como um passarinho de relógio cuco

uma lâmina de canivete suíço

ali estará a sombra de carne e o translúcido 

cuidado com o sabugo 

elimine apenas a transparência, toff

continue com a tensão 

repita o processo de cortar as unhas

uma-a-uma 

não esquecendo que o quinto dedo é tímido 

como uma mulher japonesa andando atrás do marido 

a duração do gesto acontece entre três e quinze minutos

POESIAS PREMIADAS
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Club Athletico Paulistano 

Elogio em boca própria é vitupério. Dizem ser ditado português, repetido inúmeras vezes por Dona Benta 
em sua sabedoria, até se tornar léxico familiar.

 

E a esposa?

Esposa nenhuma. Hoje eu, maior connoisseur de vinhos do continente, a mulher se 

enciumou e não pode suportar tamanho especialista. Divórcio.

Elogio em boca própria é vitupério

Que tal o boeuf bourgignon? 

Carne não cortada no sentido exato e jamais assado por vinte e três horas comme il 

fault. Nem aos pés do que eu faço.

Elogio em boca própria é vitupério

Minha cozinha em reforma.

Espetacular é a minha, criei projeto, arquiteto algum, o mundo se deleita, lugar favorito 

dos da casa e visitantes. 

Elogio em boca própria é vitupério

Que tal os quindins?

Ok, porém descobri no mesmo instante ingrediente fundamental ausente. Muda 

amarelo e sabor, não se compara ao que preparo.

Elogio em boca própria é 

Vitupério
CARLA FIGUEIREDO VIEIRA

2O LUGAR
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Como foi seu ano escolar, queridinho?

Maravilha, sou o primeiro aluno, professores me adoram, colegas, o diretor sempre me 

chama para conversar. Só um mini detalhe, este ano reprovei.

Elogio em boca própria é 

Como vai sua exposição?

Divina. Vendi os quadros todos, também não é de se espantar, na pintura, sou mestre 

mundial.

Elogio em boca própria é 

Vou operar hérnia de disco.

Isso, nada. Eu tive a coluna operada do topo ao fim, incontáveis pinos, colete e coleira 

por mais de anos, esta sim, cirurgia digna.

Elogio em boca própria 

Seu nariz ficou bom.

Olhe, estou linda, era o que faltava para tornar meu rosto suave, belo, sem osso em 

destaque. Agora não abandono espelhos.

Elogio em boca própria 

O que está lendo?

Só clássicos e no original, não perco tempo com a dita literatura contemporânea e de 

entretenimento estrangeira, quem diria a nacional.

Elogio em boca própria 

Minha amada avó faleceu.

Triste mesmo foi a partida do meu cãozinho da vida. Engasgou com ossinho de frango, 

nunca me recuperei.

Elogio em boca 

POESIAS PREMIADAS



16 CONCURSO ACESC DE LITERATURA 2021

Me recomenda filme?

Não assisto tv, canal fechado e muito menos aberto. Uso o tempo que me é dado para 

estudar, evidente, ocupo a mais alta posição no que faço.

Elogio em boca 

Foi à festa?

Sim, homens todos disseram em uníssono, sou a moça mais bonita que já viram na vida. 

A inveja das mulheres, palpável igual gafanhotos em nuvem.

Elogio em 

E a premiação?

Eu de novo, sempre assim entra ano sai outro. Melhor atriz principal de série dramática, 

comédia e musical. Todos os prêmios.

Elogio em 

Vi o loiro mais bonito do colégio, lembra? 

Nunca lhe dei atenção, mal sabia quem era, e na reunião, vinte anos de formados, disse 

que por toda a eternidade foi apaixonado por mim.

Elogio em 

 

Começou aulas de piano?

Apenas aperfeiçoamento, nasci tocando toda e qualquer melodia só de ouvir, meu 

professor nunca se deparou com ouvido absoluto assim.

Elogio 

Que susto o acidente.

Bateram em mim, óbvio, ônibus desvairado, você já viajou comigo e sabe, eu, motorista 

mais capacitado.

Elogio 
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E então, Compadre, voltou atrás?

Imagine só você, não, minha palavra vale mais que ouro e pedras preciosas,

palavra de rei.

Elogio 

Como foi a pescaria?

Só eu peguei peixes, os outros ficaram olhando o fundo azul. Três baiacus de mais de 

noventa e cinco quilos cada, luta para colocar no barco.

Elogio em boca própria é vitupério

Qual o valor da cirurgia, doutor?

Você pode até se assustar pois meu preço é sem comparação o mais alto do mercado, 

mas tem que ser assim, sou o chefe supremo da cadeira no país.

Elogio em boca própria é vitupério

Há quanto tempo.

Sabe que sua mãe dizia à mamãe que o sonho dela era que você se casasse comigo, 

também, eu, o grande partido da cidade.

Elogio em boca própria é vitupério

Três defeitos seus, por favor.

Sou perfeccionista ao extremo, muito exigente comigo mesmo e com todos, e sincero 

absoluto.

Elogio em boca própria, vitupério
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Club Athletico Paulistano

A mente afetiva e individualizada, construí e reconstrói...

MEMÓRIAS I 

Tudo começa muito antes 

No tempo do bicho da seda. 

Do casulo, da lagarta, da mariposa 

Dos fios de toque suave e cobiçados 

Do brilho e da transparência 

Dos tempos de memorias e transformações 

...minhas memorias... 

-Mas afinal de contas, bobinha, o que você entende por memorias? 

Memorias são histórias da vida da gente, com tudo que acontece desde dia do

nascimento até o dia da morte. (Monteiro Lobato –memorias da Emília) 

Chuva miúda e o friozinho úmido 

Pedem cama e cobertor macio. 

No ar, os resmungos e os assombros. 

O tempo revira, revira e não se aquieta. 

Sentada na janela, falando sem parar, boneca de pano. 

Caminhando no jeito Emiliano de viver. 

Memórias
JANE SAMPAIO PONTES PENTEADO

3O LUGAR
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Assim que abri a boca, veio uma torrente de palavras que não tinha fim. 

Todos tiveram que tapar os ouvidos. 

E tanto falei que esgotei o reservatório. 

A fala então ficou no nível. 

Na sala, cadeiras, poltronas e mesa 

Recortes de papel espalhados 

Casaquinhos, sapatinhos e vestidinhos. 

Aninha e Cris se divertem 

Na era das casinhas de bonecas 

Falam sem parar... 

Bem. Nasci, fui enchida de Marcela que todos entendem 

Fiquei no mundo feito boba de olhos parados 

Como qualquer boneca. E feia.

Meus olhos, tia Nastácia fez com linha preta 

O olhar encantado e curioso envolve 

Emília, boneca falante. 

Brilhando nos sons e nas risadas 

No casulo se emaranhadas, Emília, Cris e Aninha 

Abraçam os retalhos das histórias 

Repousando nas lembranças. 

- Lá se foram! - Exclamou – Acabaram –se as inquietações 

, os medos de cobra, formigas ou do vento. 

Palavras e mais palavras 

No brilho de fios translúcidos cabem. 

As sinapses se formam... no tempo da vida 

E num mecanismo de posse, carrega a existência 

POESIAS PREMIADAS
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Mas a pergunta se pergunta numa “perguntação” 

Abrigando, a coragem de reformar o mundo 

-Estou fazendo o passarinho-ninho. 

A boba da Natureza arruma as coisas as tontas, sem raciocinar. Os passarinhos por exemplo. 

Ela os ensina a fazer ninhos nas arvores. Haverá maior perigo? 

MEMORIAS II 

Do Pai, as palavras constroem pontes 

Os sonhos chamam –# vem com a gente. 

Da janela escancarada, o Visconde de Sabugosa desliza. 

As descobertas se revelam na sensatez e na beleza 

Na serenidade de um tempo fora do tempo 

Instantes vezes e mais vezes, nos olhos de Nando e Duda 

O visconde começa a assoprar. 

Resolve e explica definitivamente 

Tudo se explica e se resolve. 

Tudo pode existir e ser verdadeiro 

No fio do acaso crescente. 

As referências interagem, no tropel do manga-larga 

Nando Duda e Sabugosa, companheiros, galopam. 

A realidade é teimosa e insiste em nos contradizer 

Mas o mágico se mostra íntimo e se manifesta. 

O visconde enrugou a testinha 

e quedou-se uns instantes de olho parado, 

pensando, pensando. 
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Bastante convencional, palavras e palavras se espalham. 

Desarticulam e se articulam em deias e mais ideias 

A Coragem no coração age 

Oscila, onde o acontecer num toque de primor 

Recomeça de mil modos nos sabores aprendidos, 

Do Pai, nos sonhos e nas histórias contadas 

O sabuguinho cientifico sorriu. 

– Memórias! Pois então uma criatura que viveu tão pouco 

já tem coisas para contar num livro de memorias? 

Pós-escrito

Puro território emocional

Somos produtos da nossa imaginação, assim para viver temos que nos narrar. 

Reescrevendo a cada dia, as nossas memórias. 

As pálpebras, param e retém, o gesto familiar do mundo proustiano, nos cheiros de 

infância, #madalenas molhadas no chá, para legendar o tempo. 

#Celebrando o imaginário, a razão se enamora da virtude e das metáforas. 

Nando, Duda, Cris, Aninha cada um ao seu modo, constroem a identidade essencial, #o 

menino e o pai do homem, a #menina é a mãe da mulher. 

Revisitando o sítio do Pica-Pau amarelo, no sítio do Bicho da Seda, surge Emília do casulo 

e da janela aberta desliza o Sabugosa, #do era uma vez, pais e filhos se tornam íntimos, 

#na escuta da vida. 

Cruzando as fronteiras do imaginário reescrevem a cada dia a existência, #dando sentido 

ao complexo e ao contraditório, nas emoções e nas memorias dos encantados de Lobato.

POESIAS PREMIADAS
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Club Athletico Paulistano

Fico me perguntando se o excesso de coberta me fez sonhar de modo tão estranho. 

Acordei aturdida. Na casa onde moramos na minha adolescência, nossa vizinha era uma 

cabocla atrasada chamada Dona Rita, casada com um sírio bem mais velho, tinham o 

filho Salomão, apelido Lindo, moço feioso e briguento, cujas imprecações barulhentas 

em horas tardias nos enchiam de pavor. Posso falar disso com tranquilidade, essa gente 

já morreu faz tempo, nós nem moramos mais na tal casa nem nessa cidade. Fiquei muito 

tempo sem sonhar, devido a episódio traumático acontecido na minha vida, pelo visto 

agora superado. Acordei e pensei nas coisas todas, organizei tudo para não esquecer e 

poder contar ao meu marido, que ficaria contente em saber que posso ainda sonhar.

Pois é, morávamos lá na tal casa, mas nosso vizinho onde morou Dona Rita era agora 

um homem especialista em pintura de automóveis. Chamava-se Sers, e no sonho eu dizia 

Senhor Sers, assim bem respeitosa. Ali mesmo funcionava sua oficina.

Um dia, depois de muito pensar, fui oferecer meus serviços de pintora ao Senhor Sers, 

que a princípio recusou solene e em seguida me deixou acreditar que trabalharia sim, para 

ele. Fiquei pensando em salário, em trabalhar três períodos, manhã, tarde e noite e achei que 

talvez fosse demais, poderiam ser dois períodos só. Mas ele nada dizia de salário nem de 

horário, agia de modo bem esquivo. Imaginei que teria um uniforme organizado por mim, que 

certamente ficaria manchado de tinta como no tempo em que eu pintava telas. Pensando nas 

telas, lastimei não andar pintando e vi que ficaria feliz nesse novo trabalho. Percebi minha 

mãe contrafeita com essa possibilidade e a ouvi conversar com sua irmã, tia Dadá.

Minha tia tranquilizou-a, – a Lena faz tempo que não quer nada com nada.

Então, entre uniforme e salário, pensei que minha tia estava com a razão, faz um bom 

tempo que não quero mesmo nada com nada.

Just Dreams
MARIA HELENA FIGUEIREDO VIEIRA

1O LUGAR
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Na expectativa do começo do novo trabalho, acordei.

Antes de levantar contei o sonho ao meu marido. Seu rosto era sério quando ele 

perguntou:

– E eu, o que achei de tudo isso?

Respondi que ele não apareceu no meu sonho.

– E nossos filhos, o que acharam?

– Eles também não estavam.

– Nossos netos, ao menos, apareceram?

– Não também, eu acho que era solteira.

– Você acha que pode escamotear, num simples sonho, toda nossa família?

Ri muito, – foi só um sonho, eu disse.

Mas ele desde então anda esquisito comigo. Mesmo dando razão à minha tia, e eu 

sei aqui dentro que não quero nada mesmo, peguei os jornais, uma canetinha colorida e 

uma tesoura, vou me aplicar nos classificados e saber se alguma oficina que pinte carros 

precisa de uma ajudante, pelos três períodos do dia.

 Mesmo sem salário.

CRÔNICAS PREMIADAS
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Club Athletico Paulistano

Um gorjeio curto e nada melodioso. Era assim que meu esporádico visitante se 

anunciava.  E ao ouvir seu canto, corria para a janela.  Ele se escondendo, se mimetizando 

entre os galhos e eu, com os olhos apertados diante da luz fria e ofuscante da manhã, 

rastreava cada milímetro da paisagem, desejosa de visualizá-lo. Sem ponto fixo, em 

uma brincadeira infantil, me divertia a procurá-lo. Sobre algum galho ou acobertado 

pela folhagem, meu pica-pau.  Vistoso, colorido e alegre, sempre em seu traje de gala e 

penacho amarelo, um espetáculo à parte.

Como mãe recém parida, capaz de identificar o choro, muxoxos e balbucios da própria 

cria, diferenciava os garganteados de meu amigo em meio ao belíssimo concerto matinal, 

diariamente oferecido por uma orquestra de maritacas, tico-ticos, pardais, bem-te-vis e 

demais esporádicos visitantes. Supla, a carinhosa alcunha que lhe dei, foi inspirada no 

topetudo cantor de rock.  Seu penacho   loiro dourado, despojado, irregular e volumoso 

foi mais do que suficiente para justificar tal escolha.

Rapidamente me acostumei com suas visitas e suas belíssimas acrobacias. 

Incessantemente, furava, picava e martelava o tronco das árvores com a fúria de um 

trabalhador da construção civil.  Mas naquela manhã, diferente das demais, ele rodopiava 

e saltava entre galhos, examinando cada um deles minuciosamente. 

Estaria ele procurando um lugar para seu ninho? Desejosa desse novo vizinho, passei 

algum tempo examinando os possíveis cantinhos que lhe servissem de abrigo.  Talvez por 

Da janela lateral
MARIA FERNANDA MENDES PEREIRA

2O LUGAR
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ter percebido minha tão maternal bisbilhotice, desapareceu por alguns dias. Foi quando 

aprendi a respeitar sua privacidade. 

Sempre que voltava, trazia consigo uma novidade, uma surpresa. E logo cedo, 

naquele dia, quando o jardim ainda se espreguiçava, dei de cara com dois Suplas. 

Pareciam idênticos. Sua namorada, um amigo? Decidida a não bisbilhotar, promessa feita 

anteriormente, e por não distinguir o macho da fêmea da espécie, preferi permanecer 

apenas como expectadora daqueles saltitantes e alegres voos curtos. 

Já em outro dia, Supla chegou só e com muita vontade de trabalhar. E aquele pequenino 

e intrépido carpinteiro, sem qualquer intervalo, perfurou a madeira ressecada.  Suas batidas 

ritmadas e o rodopio de seu penacho amarelo, me remeteram a uma das canções de Chico 

Buarque: Seria ele quem mexia o topete ou era o topete que mexia com ele?

Mal sabia eu que aquele lindo bailado e o belo entalhe deixado, eram presentes de 

despedida. Assim que o sol começou a esfriar, Supla desaparecera.  Passaram-se dias, 

semanas, talvez meses, e nenhum sinal de meu amiguinho. Como uma amante ansiosa 

por notícias, observava meu jardim tão desejosa de ser surpreendida por sua presença. 

E foi quando, já conformada, logo cedo, tive a sensação de escutar o familiar  e tão 

aguardado gorjeio. Corri para a janela e, escondida atrás das cortinas não puxadas, o 

localizei. Supla picava furiosamente o tronco de uma árvore, seu desjejum. Em outro 

traje, parecia diferente. Seu penacho, agora rubro, fulgurava ao sol como a chama 

delicada de uma vela. Meu desejo de reatar aquelas visitas foram razões suficientes para 

ignorar tamanhas diferenças. Sim, aquele era o meu amado Supla, agora remodelado, 

mais moderno e maduro, após ter alçado longos e distantes voos.

 

CRÔNICAS PREMIADAS
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Esporte Clube Sírio

Venho aqui fazer uma confissão: Eu sou uma mijona. E não, não se trata do sentido 

figurado. O que eu quero dizer é que faço muito xixi. Peço licença para utilizar o termo, 

deveras chulo, mas oportuno: “mijão”, uma vez que só este verbete descreve tão bem 

a situação.

Mas não estou escrevendo isso para falar de mim, e sim para levantar uma questão 

importante: a discriminação dos mijões. Assim como eu, existem muitas pessoas no 

mundo que fazem xixi em excesso e são excluídas por isso. Por exemplo, quantas e 

quantas vezes estava lá você viajando com os amigos ou a família e logo após a partida, 

vem aquele colega e solta o famoso: “Gente! Preciso fazer xixi! Parem o carro!” e logo 

em seguida alguém responde: “Mas você acabou de ir ao banheiro!”. Pois é. Isso é o que 

acontece comigo paulatinamente. No momento mais inoportuno lá vem minha bexiga 

inconveniente avisar que precisa liberar o maldito liquidinho amarelo. 

E o pior. Tempos atrás passei por uma questão delicada: as malditas pedras nos 

rins. O médico severamente me advertiu: precisava começar a tomar pelo menos dois 

litros de água por dia para fazer mais xixi (MAIS xixi, IMAGINE!) ou enfrentaria mais 

e mais cólicas renais, pois descobri, à época, que possuía dois pequenos cálculos em 

minha bexiga. Ou seja, como se já não bastasse minha suposta incontinência urinária 

adulta, precisaria ingerir mais água, fazer MAIS xixi e consequentemente incomodar 

mais pessoas.

Muitos mililitros de xixi
CAMILA M. BOUERI

3O LUGAR
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E não é só o problema das viagens. O mijão passa por vários outros

inconvenientes. Tipo aquele xixi horroroso na beira da estrada, porque sempre que 

dá vontade, não tem absolutamente NENHUM banheiro no caminho (lei de Murphy, 

meus caros) ou o fato de que é só ficar preocupado com alguma coisa (trabalho, stress, 

problemas, etc) que automaticamente começa a fazer xixi por causa do nervosismo, e 

inclusive, tal situação pode parecer extremamente estranha aos terceiros (que acabam 

por NÃO entender a situação do mijão).

Outro grande problema. Não dê de forma ALGUMA cerveja ao mijão. Diuréticos 

apenas estimulam mais ainda o que já existe, então, se você pretende passar uma noite 

agradável ao lado de seu (ua) namorado (a) ou amigo que possua tal problema e não 

quer que este se levante da mesa constantemente em busca da toilette, francamente, 

deve desestimulá-lo a consumir cervejas, o que para mim, é um sofrimento, já que sou 

uma grande apreciadora desta deliciosa bebida.

Por conviver com esta situação um tanto quanto peculiar, sempre fui muito ágil em 

descobrir a localização dos banheiros onde quer que fosse, não

importa onde estivesse, se se tratasse de um bar lotado, certamente no momento 

do xixi eu encontraria o banheiro mais rápido do que um tubarão encontra a presa. É 

simples. Trata-se de uma necessidade natural visitar banheiros. E a partir disto, baseio 

toda minha opinião do ambiente relacionada ao banheiro em que visitei. Sim. Eu sei que 

é um comentário que beira a psicopatologia, quase um TOC, mas acredite ou não, faz 

parte do cotidiano do mijão.

No trabalho, sempre fiquei extremamente agradecida em ser alocada em posições 

próximas ao banheiro, pois sabia que faria o trajeto ao menos umas dez vezes no dia. E 

acreditem, descobri que é extremamente útil para o networking corporativo. Vocês não 

fazem ideia da quantidade de amigos que acabei fazendo em um escritório de advocacia 

em que trabalhei, no trajeto mesa-banheiro. Eram tantas viagens ao simpático local (o 

banheiro deste escritório era espetacular e trazia uma vista incrível do Itaim, pasmem.) 
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que acabei por conhecer basicamente todo o andar (eram mais de 150 profissionais no 

caminho) e assim, quando fui me desligar, ouvi que minha falta seria muito sentida, haja 

vista minhas passagens “divertidas” pelo andar.

Mas voltando aqui ao assunto primeiramente levantado, o da discriminação aos 

mijões, já ouvi todo tipo de comentário, tais como: “Qual é o seu problema? Sua bexiga 

é do tamanho de um amendoim?”, “Você faz isso de propósito?”, “Meu Deus, imagine 

você grávida! Não vai sair do banheiro!” E inclusive uma frase que ouvi de uma médica 

e jamais me esquecerei: “Desconfio que você seja viciada em banheiros, pois não pode 

ver um, que já sai correndo para fazer xixi.” Ora, tendo em vista que conheço outras 

pessoas que passam pelo mesmo problema, parece-me pertinente questionar este 

aparente desgosto por pessoas que fazem xixi excessivo.

Não existe explicação médica. Minha bexiga tem o tamanho normal.

(tenho um relacionamento muito bom com o médico especialista desta área que 

me garantiu que meu caso não é patológico) Não se trata de obsessão, uma vez que eu 

REALMENTE preciso fazer xixi. (sim, também já fui verificar com o meu analista se não 

seria algum tipo de TOC urinário).

O mijão não é antissocial, apenas precisa fazer mais xixi que os outros. Portanto, da 

próxima vez que estiver em um carro, e existir alguém ao seu lado pedindo para fazer 

xixi o tempo todo, seja sensato e entenda o pobre cidadão e sua bexiga desesperada. 

Não é frescura, não é sacanagem, é apenas XIXI! Agora, honestamente se me dão 

licença, vou finalizando, pois preciso fazer.... (me desculpem, de verdade.) XIXI.
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Clube Paineiras do Morumby

FULANO (72 anos): 

Fulano parou de trabalhar em seu desenho. Tinha acabado de realçar dois pares de 

olhos. Grandes e lacrimejantes. Estava sentado na ponta de uma larga mesa de madeira. 

A janela da sala estava com uma pequena fresta entreaberta, de modo que a brisa da 

tarde entrava e alcançava uma velha cadeira de balanço. A cadeira começava a balançar 

lentamente. Cada pequeno balanço era acompanhado por Fulano, como se fosse uma 

batida do seu próprio coração. Como se seu coração estivesse fora de seu peito acoplado 

a cadeira. Balançando. 

SICRANO (5 anos): 

Sicrano tirou a camisa branca e colocou sobre a cabeça, como se fosse um cabelo. 

Agora era Ariel, a pequena sereia. Um ser mítico que vivia entre dois mundos. Era parte 

peixe. Sabia nadar com louvor e podia explorar os mais profundos oceanos. Mas do outro 

lado também era humana. Tinha leite morno e mimoso jorrando pelos seus seios, pronto 

para nutrir os homens. 

BELTRANO (7 anos): 

Beltrano acabou de chegar na fazenda e já saiu correndo em disparada. Passou rápido 

pelo pasto dos bois de corte. Todos amontoados, parecendo vultos. Os olhou com o 

canto do olho, de um jeito rápido e descompromissado. Acelerou ainda mais. Precisava 

chegar ao pasto dos touros reprodutores. Eles eram o que tinham de melhor lá. 

Fulano, Beltrano, Sicrano
GABRIEL ÁLVARO MARTUSCELLI MUNHOZ
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SICRANO (10 anos): 

Sicrano olhou a pista de equitação. Agora estava recém dividida. Não era mais inteira. 

A parte de trás (se vista de frente) ou de frente (se vista de trás) estava desmembrada. 

Agora era uma pequena pista. Que tinha vida própria. Olhou para cima dos barrancos. 

Um viajante adentrará a hípica, montando uma égua caramelo. 

BELTRANO (14 anos): 

Era um dia especial. Era a primeira vez de Beltrano. Na baia da entrada, estava o cavalo 

alazão. O pelo avermelhado já começava a ganhar os contornos da vida adulta. A crina 

já se formara. Tinha lá para os dois anos. Ia ser cavalo de lida. Precisava ser amansado. 

O homem chegou. Preparou tudo. Beltrano assistia tudo de camarote. 

Em um dado momento, levou as mãos para suas partes de homem. E as apertou 

como se não as deixasse escapar. Respirou aliviado. As soltou. Agora tinha terminado 

a capação. Restava agora esperar que a ferida cicatrizasse bem no alazão. 

Acabou a lida com os cavalos. Agora era hora de assistir os gados de corte. Prestou 

atenção nos primeiros, chegando aos últimos era sua vez. 

Vinha um gado gordo. Todo branco. Só no final da anca tinha uma mancha preta. 

Se vivesse mais essa mancha aumentaria. Quando tempo demoraria para o preto 

predominar sobre o branco? Para se ter um tom cinza pastoso 

O homem lhe deu a arma. O braço, todo tremendo, mirou entre os chifres da 

besta. O dedo começou um formigamento tímido. Até que se encheu de coragem e 

deslizou para trás de uma só vez. Mal tinha tempo para se recompor ao lugar inicial, 

veio aquele som. Rápido, mas intenso. A densa melodia de um crânio esmagado. 

O boi ficou parado pela eternidade de um segundo. E depois veio o baque de seu 

encontro com o chão. O homem chegou rápido com seu metal afiado. O metal quer 

tanto a pele que a penetra. O sangue morno vai saindo pelo pescoço. Primeiro pouco 

e depois muito. Beltrano não consegue tirar os olhos da agora carcaça. Suas pernas 

tremiam. O nervoso fez formar em seu rosto um tímido sorriso. 

CONTOS PREMIADOS
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FULANO (65 anos): 

Era o dia da inauguração. Fulano estava fazendo os ajustes finais na exposição. Todos 

os quadros estavam milimetricamente calculados. Era uma senhora de uma exposição. 

Os quadros continham desenhos, pinturas, recortes de olhos em seus mais variados 

tamanhos e estilos. Tinham olhos azuis, verdes, vermelhos. Mas o que mais tinham eram 

olhos castanhos. Muitos com expressão de tristeza, alguns anunciavam tragédia, outros 

mostravam um vazio e poucos tinham o brilho da felicidade e da esperança. 

No todo, parecia que as coisas estavam invertidas. Os papéis estavam trocados. Os 

quadros não estavam para ser vistos, estavam para observar. E as pessoas não estavam 

para ver a exposição, estavam para serem observadas 

Era como se as cartas do destino estivessem todas postas a mesa. O acaso as 

embaralhava e a distribuía pelos quadros de olhos. Estando os olhos calibrados, eles 

começavam a medir as pessoas. Entrar dentro dos seus íntimos desejos, das suas piores 

frustrações. Colocando tudo em uma balança imaginária. Aonde será que se encontra o 

equilíbrio? Ou será que a beleza do desequilíbrio teria mais sentido? 

SICRANO (14 anos): 

Sicrano andou até o mochilodromo da escola, pegou sua mochila e foi para a aula. A 

professora já tinha começado seu discurso. Pegou o estojo. De cara já notou a diminuição 

do volume. Abriu. Tinha sumido suas canetas coloridas. Havia ladrões na escola. 

Foi para a sala da diretoria, mas a orientadora fez pouco caso do ocorrido. Sua 

incompetência era de se ficar abismado. Saiu andando. Um pensamento ia corroendo 

sua mente, ganhando cada vez mais espaço. O mundo está todo errado? Ou eu sou um 

errado no mundo? 

BELTRANO (18 anos): 

Beltrano leu o manual pela vigésima vez. Tinha feito tudo o que era mandando, mas 

esse troço não funcionava. Não era possível. Releu tudo de novo e refez tudo de novo. 

Agora ia dar certo. O treco começou a dar sinais de vida, fazendo o respirar aliviado. 

Contudo a alegria durou pouco e a bagaço logo parou. Por que as coisas não funcionam 

do jeito que foram feitas para funcionar? 
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FULANO (59 anos): 

Fulano deitou em sua cama. O lugar ao seu lado que já foi ocupado por alguns 

rapazotes, em breves noites, agora era ocupado somente pelo vazio. O vazio reinava, era 

soberano. Há de ser seu último companheiro. 

FULANO (55 anos): 

Os anos fizeram que conseguisse mudar tudo na casa. Jamais conseguira se mudar 

da casa, mas praticamente tudo dentro estava modificado. Tudo, menos uma velha 

cadeira de balanço. 

Acabara agora de se separar. O relacionamento durou anos. Começou devagar, com 

muita cautela e aos poucos foi desabrochando. Só que nos últimos anos parecia que ia se 

arrastando. Até que enfim não conseguia mais ir para frente. Empacou e por fim acabou. 

Mas talvez fosse para o melhor dos cenários, já que a verdade é que nunca se sentira 

plenamente completo com seu até então parceiro. Parecia que para sempre iria faltar 

um pedaço. 

FULANO (38 anos): 

Fulano levantou a cabeça. Era um dia nublado. Desses que parece que vai chover, 

mas nunca chove. Olhou para frente. Os olhos castanhos, que lhe fizeram conhecer a 

felicidade, agora estavam fechados. Nunca mais iriam abrir. 

SICRANO (16 anos): 

Sicrano sorriu. Agora era época de férias: tempo de deixar um pouco a loucura da 

cidade e apreciar um pouco a tranquilidade do interior. Voltar a velha hípica e visitar a 

égua caramelo. Sua égua caramelo. 

Em cima de seu lombo, parecia que as coisas ficavam mais fáceis. Suas inseguranças, 

seus medos, todas os seus questionamentos, eram envolvidos e atenuados, pelo trote suave 

da égua. Ela foi sua ouvinte fiel, a primeira que lhe deu forças para ser quem realmente era. 

BELTRANO (23 anos): 

Beltrano colocou a mão no bolso. Saiu de uma vez só, o terço e a carteira. Colocou 
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o terço de volta ao bolso e analisou a carteira. Ainda bem. Tinha mais de dois meses de 

amor garantido. 

Olhou para a frente. Estava na rua e o semáforo ainda estava verde. No seu lado estava 

uma velha senhora, também aguardando para atravessar. O sinal fechou. A senhora ia 

atravessar, mas um carro vinha a toda velocidade. Beltrano conseguiu puxá-la e evitar o 

atropelamento. Levantou o braço e gritou com o veículo, que a esta altura estava cada 

vez mais longe. 

BELTRANO (24 anos): 

Beltrano se recuperava ofegante na cama. Ao seu lado uma bela jovem com cara de 

satisfeita. Ele olhou para o lado e orgulhoso pensou: era um touro reprodutor. 

SICRANO (18 anos): 

Agora que entrou na faculdade Sicrano saia todas as noites de sexta. Ia com umas 

amigas para um tal de Beco. Ia mais pelo novo ambiente, que era tão diferente dos que já 

vira. Lá parecia que as coisas pretas e brancas que lhe foram sussurradas ao longo de sua 

vida não existiam. Não passavam só de sussurros. Lá o mundo real não era nem preto e 

branco, mas colorido. Um colorido dinâmico, em que as cores iam se misturam formando 

novas cores. Uma nova paleta de cores estava prestes a reger sua vida. 

BELTRANO (27 anos): 

Beltrano se endireitou. Os tempos de curtição ficaram para trás e agora vinham os 

tempos de comprometimento. Estava deitado na cama com sua futura mulher. Ela se 

levantou e foi em direção ao banheiro. Da cama dava para ver o banheiro e dentro do 

banheiro havia um grande espelho. Assim que a mulher adentrou o banheiro, Beltrano 

conseguiu ver através do espelho as feições do rosto dela. Misturavam indiferença com 

insatisfação. Na cabeça de Beltrano só um cenário possível: o espelho há de ser mentiroso. 

SICRANO (21 anos): 

Sicrano chegou na velha hípica. Atrás dos estábulos, jaz um último pasto. Tinha 

sonhado com esse pasto na noite anterior. As vezes sonho e realidade se sobrepõe, se 
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grudam. No final não se sabe se a realidade veio do sonho ou se o sonho veio da realidade. 

Mas, enfim, Sicrano começou a andar pelo pasto. Agora vos digo se quiser sentir a 

solidão vá... Vá para um teatro sem plateia... Vá para uma sala de aula sem alunos... Vá 

para um pasto sem a égua caramelo. 

FULANO (37 anos): 

Fulano sentou na mesa. O jornal e uma caneta estavam jogados em cima. Como se 

não quisesse nada pegou a caneta, achou um lugar vazio do jornal e começou a desenhar. 

Desenhar sempre fora uma das suas maiores paixões, a melhor forma com que 

conseguirá se expressar para o mundo. Mas a vida o fez seguir por um rumo diferente. 

Pegou a caneta e olhou para frente. Diante de seus olhos tinha uma velha cadeira 

de balanço. Sentada nela estava Sicrano tomando um chá de frutas vermelhas adoçado 

com açúcar. 

Fulano começou a desenhar aquele par de olhos castanhos. Par de olhos que lhe 

trouxe enfim o amor. 

BELTRANO (30 anos): 

Beltrano olhou para o espelho. Não era possível, pensava. Sua mulher o tinha 

largado de vez, fugira com o homem. Mas o que será que faltava a ela. Tinha lhe dado 

tudo. O mais viril dos amores. Cerrou os punhos e num momento de raiva socou o 

espelho que se rachou. O sangue quente corria nos seus punhos. Olhou para frente e 

viu sua imagem toda fragmentada. 

BELTRANO (35 anos): 

Beltrano saíra de mais um emprego. Estava mudando de novo. Estes últimos anos 

foram assim mudando de lugar em lugar. Tentava reendireitar as coisas. Deixa-las do 

jeito que deviam ser, mas cada esforço era frustrado. Precisava de uma atitude mais 

drástica. A ordem natural há de imperar. 

SICRANO (27 anos): 

Fazia meses que Sicrano tinha saído de um relacionamento conturbado. Depois de 
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tempos de festas estava agora de volta ao mundo dos encontros. Tinha marcado com 

Fulano de jantar em um restaurante. Pedira um generoso bife. Quando o prato chegou 

cortou a carne. O sangue vermelho escoou pelo prato, estava bem malpassado. 

SICRANO (29 anos): 

Sicrano estava tomando um chá de frutas vermelhas e sentado em uma velha cadeira 

de balanço. Nesses últimos tempos tinha sido seu lugar favorito. Ficava balançando na 

cadeira e matutando sobre a vida. 

Fulano estava sentando na mesa da sala a fazer rabiscos em um jornal. O relacionamento 

tinha começado bem. Mas agora parecia aqueles doces com muito açúcar. Nas primeiras 

mordidas era muito saboroso. Mas na medida em que a degustação continuava a dose 

parecia cada vez mais excessiva. Talvez fosse tempos de tentar respirar outros ares. 

BELTRANO (38 anos): 

Beltrano sabia atitudes drásticas eram necessárias. As coisas deviam ser como foram 

projetadas para ser. Lembrava de seus tempos de meninice. Tudo era tão claro, tão separado. 

Tinha o preto e o branco. O bem e o mal. Os touros reprodutores e os gados de corte. 

Sabia que era hora de correção. Era hora de a ordem natural voltar a imperar. Há de 

ser o guardião da ordem. O ser que faria o mundo se endireitar. Há de ser isso. Era tudo 

que lhe restará. Há de honrar seu destino. 

SICRANO (29 anos, 7 meses, 2 horas e 29 minutos): 

Sicrano deu um beijo em Fulano e se despediu. Tinha deixado seu carro na rua detrás. 

Mais tarde iam se encontrar. 

BELTRANO (40 anos): 

Beltrano estava escondido na esquina. Esperando a hora chegar. Sicrano virou a 

esquina. Chegara o momento. Se apressou. Com um pedaço de madeira bateu com força 

na cabeça de Sicrano. Ele caiu de imediato. Pegou sua navalha afiada e passou na garganta 

do homem caído. O metal penetrara em sua carne. O sangue vermelho começou a escoar. 
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SICRANO (29 anos, 7 meses, 2 horas e 32 minutos): 

Sicrano acabara de virar a esquina. Uma pancada na sua cabeça veio do nada. Caiu 

atordoado. Não foi suficiente para desmaia-lo, mas o deixou no chão tonto. Atordoado. 

Em seguida surgiu um corte em sua garganta. Tentou gritar, mas não saia mais nada. Fora 

silenciado para sempre. E agora o que restaria de si? Sua voz não existia mais, mas seu 

olhar. Tudo o que tinha nos seus olhos castanhos. Isso sim seria eternizado. 

O sangue vermelho ia saindo e formava uma poça. Sicrano ia aos poucos se 

perdendo, se desfazendo. Nos seus últimos momentos, ouvi um barulho de cascos. A 

égua caramelo galopava em direção a si. A égua parou, abaixou a cabeça e colocou seu 

corpo em seu lombo. E partiu galopando. Como fizera anos atrás quando levando o 

viajante pela nova manhã afora. 

FULANO (35 anos): 

Fulano iria jantar pela primeira vez com Sicrano. Os dois se sentaram. Aqueles olhos 

castanhos logo lhe fascinaram. Seria o começo de uma linda história. 
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Club Athletico Paulistano

...um pensamento cinza molhou minha boca, antes, muito antes que Zania perdesse 

a cabeça: tive vontade de soltá-la. Talvez no jardim do prédio, ao pé do coqueiro, ou mesmo 

abrindo todas as janelas, da gaiola e do décimo primeiro andar, eu a imaginei voando alto, me 

dando tchau e partindo para o mundo, sem olhar para trás. Não foi difícil agarrá-la, não houve 

temor nos seus olhos, apenas um preto surpresa, em cólera branda e definitiva. Eu não queria 

danos, precisava preservá-las, a Zania que estremecia na minha mão direita, e a outra, do escuro 

fundo do travesseiro de espinhos.

Arturo, assim batizei o aleijado - ou, para ser politicamente correto, o passarinho 

que tinha necessidades especiais: espaço maior para caminhar, poleiros mais próximos, 

banheira rasa, comida no chão da gaiola. Dormia em cima do comedor me dando um 

trabalho extra na limpeza – comida e caca se misturavam, me exigiam paciência e precisão 

com o dedo ou uma colherzinha de café. Tinha as pernas tortas, os pés engrunhados 

e capacidade de vôo limitada. Cantava sem olhar para o céu e isso me confortava, 

sobretudo depois que comprei a gaiola-casal-master no departamento de acessórios 

para pets amorosamente aprisionados. E porque eu mantinha um bicho preso-aleijado-

cantante que comia na minha mão isso não é relevante.

...confesso que eu e Zania conseguimos soltar um bem-te-vi da arapuca do vizinho, que viu 

e cuspiu reclamações. O pai ralhou, mas a cinta não cantou tão forte como sempre. Nosso pai 

não era dado a bicho preso. Excomungava as gaiolas do quintal ao lado, bicho de asa é bicho 

do céu, rosnava. A mãe não tinha asas, Zania e eu muito menos. Assim, para nós, as grades 

eram mais que necessárias.

Sumidouro
DANIELLE MARTINS CARDOSO

2O LUGAR
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O fato é que cantava, estufando o peito. É para isso que serve um canário engaiolado. 

Para te produzir música. E não podemos desligar ou abaixar o som, ou tirar o microfone, 

salvo se lhe damos uma companheira. Foi o que fiz. Mas os fatos não correram na melhor 

previsão. Ele, no acumulado de meses, passou a bicar intensamente a cabeça da amada ao 

tentar a cópula. Talvez pela penugem clara e olho preto-cristal, batizei a fêmea de Zania. 

Gostei dela de começo, e a mantive na mão por mais tempo que o adequado, sentindo, 

entre pulsos e dedos, o batimento acelerado, as penas macias, as asas encolhidas. Acariciei 

o bico e as unhas, os pés enquanto ela, de olhos fechados, estremecia. Na gaiola, Zania 

demonstrou sua indignação mantendo-se na quina esquerda, bem no alto, encolhida. E isso 

me decepcionou, enquanto Arturo, em pequenos rasantes, voava esforços, ardoroso por 

alcançá-la. Cansado, acocorava-se no canto de baixo. Cantava mais que antes, em agônica 

sedução e ao menor deslize dela, nos poucos momentos que se desentocava para beber 

e comer, a atacava sem piedade. Zania me olhava e havia ali, naqueles olhinhos pretos de 

canário, ódio. Mantive o separador que dividia a gaiola ao meio e abri a portinhola de Zania.

 ...em casa, a única fêmea era minha irmã Zania, porque a mãe zumbiava. Carrancuda e com 

uma doença que deixava perebas na pele, ainda cuidava da cozinha e quintal, mas se esqueceu 

do resto da casa, quartos, camas, roupas, nunca a vi se lavando e acho que nem dormia. Era Zania 

quem espalhava cheiros e presença. Do pai ficaram o bafo quente e as mãos grossas. Grandes. 

Pesadas. E com seis dedos em uma delas. Um dedo aleijão sem unha que nascia do mindinho, 

mole, meio morto, mas ainda assim, um dedo.

 

Pensei e quando se pensa muito o corpo morre. Fechei a portinhola da gaiola e retirei 

devagar o separador. Arturo logo percebeu enquanto a fêmea, distraída e de costas para 

ele, bibicava o talo de couve.

 

...fugíamos para nadar quando o calor ensurdecia e o pai se afogava na cachaça. A gente 

olhava a água correndo, com vontade de cortar caldo e correnteza, para descobrir a vida do 

lado de lá. E encolhidos, agarrados nas margens, o medo era maior. Havia um sumidouro por ali, 

bem no meio do leito, um sorvedouro que engolia gente e bicho. Eu ainda me metia a gatinhas 

e mergulhos curtos. Zania se desengoçava n’água, pavorosa, pavorante. Foi quando surgiu a 
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história das piabas. Para aprender a nadar rios, bastava engolir piabas, era a conversa-verdade. 

De qualquer tamanho, minúsculas ou maiores, as piabas tinham que ser engolidas vivas. Eu já 

dava os meus mergulhos e nunca coloquei muita fé na crendice, mas Zania, medrosa, enxergava 

mistérios naquelas águas, um enigma que desejava decifrar. E mistério chama mistério.

Pendurei a gaiola na rede da janela e fechei os olhos para os canários. Que se 

entendessem, pois de afazeres eu estava cheio. Banho, cachaça e um café amargo para 

rebater. Não tinha ideia se comeria algo, o estômago embrulhado de álcool e infância...

...Zania deu para colocar uma cadeira atrás da porta do nosso quarto. Demorei a entender 

o que aquilo significava. Ela também mudou o lado da cama, me pedindo para ficar na ponta, 

enquanto grudava o bumbum na parede. E dormia com mais roupas, mais colchas, mais suspiros. 

Vez ou outra o pai a chamava para esquentar no fogo água para banho. Ele tramelava a porta 

depois que ela entrava carregando a tina com água morna. Com o seu Arturo eu também passava 

o azedume, mas era rápido. Coisa de dois minutos no banheiro, eu de costas, ele me segurando, 

apertando, se esfregando, as mãos grossas, pesadas, prendendo, premendo meus ombros, o 

dedo-zumbi me espiando, um desafogo nas costas, de refrega, sem machucar, coisa de minutos. 

Com Zania era mais demorado, ela escapava do banheiro molhada e com o olho cristal. Deitava-

se na ponta da cama, encolhida e fazendo dos meus pés travesseiro. Eu não me mexia noite toda, 

uma quentura de sonho.

Um grito de gavião-carijó. Cismei. Do sofá da sala, com a mão no zíper e com o rádio 

ligado, afinei os ouvidos. Com algum custo reconheci as duas janelas da sala, o tapete de sisal, 

a garrafa vazia na mesa de vidro e o canto do canário macho. É que agora e há muito tempo 

eu moro longe do rio, em cidade grande, pendurado no décimo segundo andar. A tarde já 

se alonga em modorrenta preguiça, e o pai, seu Arturo Trindade, já é morto, para o sempre.

 

... dormíamos no mesmo quarto, mas foi na margem do rio que me agachei. A gente nadava 

pelado, porque a roupa não podia voltar molhada para casa. E a gente também se sujava com a 

lama da margem, passando barro nas pernas, fazendo guerra de torrão. Para disfarçar o que a 
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água limpou. Para fazer troça. Era torrão nas costas, no peito, na testa, na boca, vez em outra ela 

chorava quando eu, em excesso de força e gozo, segurava-lhe os ombros, na rasteira a derrubava no 

chão e embolava seus cabelos no barro. Havia ali um idílio, um frágil lúdico, ela e eu, um no amparo 

d´outro, uma cumplicidade fraternal à custo preservada. Mas, houve um dia, um dia de cheiros 

fortes e nuvens amarelas, que ela me pediu ajuda. Ajuda para se sujar. Eu peguei um torrão de 

barro e esfreguei na coxa macia de Zania. Por fora, por dentro, a coxa macia me eriçando os pelos, 

o torrão se desmanchando aos poucos, ela de costas, o torrão subindo até o bumbum, grãos de 

terra escorregando pela leira, sulco, rego mesmo, porque ali, naquela hora de bruta sensibilidade, 

eu endureci, só me lembrava das mãos grossas e pesadas nos meus ombros, prendendo, prensando, 

agora sem um dedo aleijado a espiar, agora, eu sou a pele que arranha, as mãos pesadas e sem 

aleijão, sem o dedo-monstro, Zania, e você se abaixou. Foi nessa hora e não sei porque você se 

abaixou justo nessa hora, para escolher mais um torrão? se tantos já tínhamos despedaçado, você, 

Zania, você se curvou demais e me inundou de pedras e más intenções, um sumidouro de bons 

pensamentos. Eu me agachei, me acocorei ali, em ponto de bote. E tudo escureceu. 

Eu me levanto, cismado. Arturo em cantoria besta, sem freios, e há também alguém 

na porta, me chamando. E as coisas se passaram um tanto confusas, um jeito de sonho-

pesadelo, o chão barreado vermelho onde eu afundava meus pés, agarrado na cintura de 

Zania, ela me mordendo os dedos enquanto eu lhe tampava o choro. Na gaiola, Arturo 

subindo em uma fêmea degolada. Reparo, olho muito, a fêmea não mais ali, apenas 

um corpo, amarelo e de penugem macia, degolado, sim, sem cabeça, sem sangue, um 

corpinho morto encolhido no canto da gaiola, entregue a Arturo, que, grotesco, insiste na 

cópula, bicando agora uma ferida. Retiro a gaiola da janela e a deposito no chão. Tenho 

ânsia, quero degolar Arturo, mas procuro a cabeça da fêmea, a cabeça.

 

... Zania deixou de dormir aos meus pés. Eu não me lembro direito quantos torrões foram 

desfeitos. Talvez todos. Não mais corridas até o rio, guerra de barro, risadas embaixo do lençol. Ela, 

mais uma fêmea a zumbiar pela casa? A cabeça virada para o chão, poucas palavras e olhos cristal-

noite. Que me encaravam coléricos, confusos, eu afoito, também confuso, também com medo. Um 

sem encostar noutro, a cama dividida em colchas e pensamentos, eu olhando os cabelos de Zania, 
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querendo combinar com ela estratégias malignas para acabar com os banhos de seu Arturo, mas 

ao me aproximar do seu rosto, desengolia vontades e fungava sua nuca e mordia suas orelhas. Ela 

cobria a cabeça mas deixava que eu a prendesse assim, com pernas e braços sobre o lençol, um 

tecido fino me avisando o proibido, ela sufocada, eu ardendo. Éramos o não mais? 

Alguém insiste na porta, ah, sim, a vizinha, tínhamos marcado algo, mas ela precisa sair 

e está com um filhote de siamês-thai de focinho escuro e olhos azulados no colo. Acaricio 

as orelhas do bichano. Meus pés ainda estão na lama vermelha, há lama em toda a sala e 

me ofereço como babá para o filhote, coisa de minutos, devolverei assim que ela voltar. 

O gato me encara, interrogativo, enquanto a vizinha me promete algo mais com os olhos, 

pedindo, encarecidamente, janelas fechadas. Quando fecho a porta me lembro da gaiola 

no chão da sala. Solto o gato, que parece deslizar na tábua corrida. Arturo ainda bibica a 

companheira mas logo se apruma quando o gato, pelo eriçado, passa a rodear a gaiola. O 

passarinho pula desesperos e o bichano monta estratégia. Parece não se interessar pelo 

corpo da fêmea, toda a sua atenção está no macho, que agora pia socorro. 

  ... ao me convidar para o último banho, sem me encarar afirmou que tinha conseguido engolir 

duas piabas. Perguntei onde, quando, mas ela correu para o rio, eu atrás, a saia amarela balançando 

lá e cá e não sei porque corríamos, ela na frente, a saia amarela, eu querendo esquecer, amolecer, o 

pensamento duro, o corpo também. No barro, naquele dia ela não se preocupou em sujar a roupa, 

em se arranhar no chão, eu mordendo, urrando, machucando. E de repente ela se levantou, agora 

com olhos cristal-fogo, falando do rio e do sumidouro. E foi-se, pés, joelhos, cintura, sujando o rio 

que lavava o nosso barro. Quando a água atingiu os seios ela parou. Esperou um pouco, mexeu os 

braços como remo, quis virar o rosto e tive a impressão que desejou voltar. Mas, logo submergiu.  

O gato dá um tapa em Arturo e ronrona, presunçoso. Eu apenas observo. Eu nunca 

acreditei em piabas e poderia ter mergulhado, puxado suas pernas, cabelos, abraçado seu 

corpo, como um bom irmão. O gato me parece frustrado, olhando o pássaro no chão da 

gaiola, imóvel. Zânia, com os cabelos longos e sexo à mostra, me acena, todas as noites, 

do outro lado do rio. 
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Club Athletico Paulistano

E devagar recuperas tua mão teu gesto/ E teu amor das coisas sílaba por sílaba.        

Sophia de Mello Breyner Andresen

Sentado num banco do Parque Siqueira Campos, na Avenida Paulista, foi assim que o 

segurança o encontrou; pensou, a princípio, que se tratava de um senhor adormecido após 

ler o jornal. Era a manhã do dia 25 de janeiro, e a cidade de São Paulo completava 467 anos. 

Quando chegou às portas do céu, Seu Augusto surpreendeu-se por não encontrar São 

Pedro; outro santo, de ar severo, escrevia, curvado.

— Desculpe interrompê-lo, sou Augusto de Almeida e acabei de falecer. O senhor 

poderia informar-me onde é que posso encontrar a minha mulher? 

— E eu sou Paulo, apóstolo, aqui estou no lugar de Pedro, por uns tempos. Vamos conversando. 

Vejo que o senhor está coradinho, saudável, apesar da idade. Por que é que morreu?

— Bem... na verdade, eu escolhi deixar de viver. O Senhor Deus atendeu ao meu 

pedido, e cá estou.

— Importa-se de me narrar sua conversa com Deus?

— Expliquei que já havia cumprido minha missão na neste mundo; cheguei ao Brasil 

muito jovem, vindo de Portugal, e apaixonei-me logo por São Paulo, foi um caso de amor 

à primeira vista.

 — Sim senhor, é uma grande cidade, esta que leva meu nome, completou o santo.

— Eram os anos cinquenta, e orgulhava-me de habitar a cidade que mais crescia no 

mundo! Nos domingos pela manhã subia num bonde, ia passear no velho centro. Da Praça 

do Patriarca seguia pelo Viaduto do Chá e a cada vez me emocionava, o coração batendo 

forte. Visitava as estátuas da Praça da República — sempre apreciei esculturas. Depois seguia 

Vida*
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pela Vieira de Carvalho até o Arouche. Tomava um cafezinho, escolhia flores para minha 

namorada e depois ia almoçar, após dar uma olhada nas estátuas do Largo. Casei-me, ganhei 

dinheiro honradamente, tive dois filhos, envelheci. Jamais se detém Cronos, seu passo vai sempre 

mais à frente dos nossos passos, diz Sophia, poeta da minha terra. 

— Para nós daqui de cima, passado, presente e futuro confundem-se num todo 

harmonioso. E depois?

— Meus filhos terminaram a faculdade, casaram-se. A menina casou-se com um português, 

vive em Lisboa. Depois que minha mulher faleceu, costumava visitá-los a cada dois anos. 

Aos poucos, deixei de ir; os dias, para mim, eram demasiado longos, não sou homem de 

ficar desocupado ! Às dez da manhã já estava de volta da pastelaria, aonde ia tomar café 

e ler o Diário de Notícias. A filha e o marido trabalham muito; solitário, eu sentia saudades 

da agitação de São Paulo. Após o jantar, sentávamos à frente da televisão, assistíamos ao 

telejornal, a alguma telenovela brasileira, veja lá o senhor se isto tinha alguma graça!

— Mas em São Paulo estava seu filho, não é mesmo? 

— Sim senhor, um ótimo filho. O rapaz tem um bom emprego mas não  lhe sobra tempo 

para nada. As grandes empresas sugam os jovens até os ossos. Sua mulher trabalha fora, 

o pouco tempo que lhe resta, dedica-o aos meus netos. Havia aquela sensação de ser 

demais, de atrapalhar-lhes a vida. Nos domingos à noite, ele a mulher vinham buscar-me, 

íamos a uma pizzaria. Eu sentia saudades do bacalhau à Gomes de Sá que minha mulher 

fazia como ninguém, de um cabritinho assado com batatas.  Decidi que já estava na hora 

de vir ao encontro da esposa. O resto, o senhor já sabe.

— Ser escritor, intelectual, com o tempo também cansa, é verdade. Se voltasse à terra 

queria ser santo casamenteiro, como Antônio, ou protetor dos viajantes, como Cristóvão, 

santos mais amados do que eu. 

Seu Augusto tratou de mudar de assunto, na esperança de que São Pedro voltasse 

logo e o ajudasse a encontrar a esposa: — — Não me estou a queixar, tive uma vida muito 

rica, até mesmo o sonho de esculpir eu realizei, no Liceu de Artes e Ofícios da Avenida 

Tiradentes, onde fica hoje a Pinacoteca. Na verdade, trago apenas uma pequenina mágoa, 

escondida no fundo do coração.

— Conte-me qual é, quem sabe se podemos dar um jeito nisso! Retrucou São Paulo, 

que a estas alturas já se tinha tomado de amores por Seu Augusto.
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— Não sei onde foi parar minha obra mais linda, um torso de mulher, em terracota. 

Uma parte de minha alma escorreu pela ponta dos dedos para aquele barro. Quando 

ficou pronta, era tão bela, a minha escultura, que a chamei de “VIDA”!

— Em São Paulo são agora 9 horas da manhã. Se concordar, eu o levo até a Praça da Sé e 

volto para buscá-lo à meia-noite. O senhor terá um dia inteiro para procurar a sua escultura.

— Ah, meu santo, sabe-se lá aonde é que ela foi parar, depois daquela exposição na 

Galeria Prestes Maia, onde ganhei o Prêmio de Aquisição? Deram-me vinte mil cruzeiros, 

eu lhes entreguei minha obra e, depois disso, ela desapareceu. Há quarenta anos eu a 

procuro em cada museu ou galeria de arte, em todas as Secretarias do Município, do 

Estado. Vasculhei gabinetes de autoridades, almoxarifados, depósitos, galpões... penso 

que nunca mais terei o gosto de a abraçar, a minha “VIDA”.

— Eu, no seu lugar, tentaria uma vez mais. Se não a encontrar, à meia-noite em ponto 

voltamos para o céu, e não se fala mais no assunto. Então, vamos lá?

Seu Augusto abaixou a cabecinha branca, concordando, e o santo poderoso o envolveu 

em sua túnica. Em poucos segundos o artista já pisava novamente a terra. — Até a meia-

noite! despediu-se São Paulo. Não perca tempo, e boa sorte!

Seu Augusto estava ainda parado, indeciso, junto ao Marco Zero, quando Paulo 

passou voando e lhe deu estranho conselho: — Converse com os índios! Pergunte por 

onde anda sua escultura!

— Índios? Que índios? Em pleno centro da cidade! Este santo deve estar é a divertir-se 

às minhas custas.

— Os índios dos monumentos, Seu Augusto! E São Paulo desapareceu entre as nuvens. 

— Conversar com estátuas? pensou o escultor. Desde quando elas falam com os 

mortais? Este santo é mesmo doido. Se bem que não sou mais um mortal, já morri. Então 

lá vou eu, à procura da minha obra!

No gramado que desce próximo ao Teatro Municipal, até o Vale do Anhangabaú, 

o velho imigrante português postou-se de frente para o “Guarani”, uma das estátuas 

que compõem o Monumento a Carlos Gomes, doado pela Itália no primeiro centenário 

da Independência do Brasil. Sentia-se um tanto ridículo, porém olhou para os lados, 

disfarçando, e arriscou a pergunta:

— Bons dias, Guarani, saberia dizer-me o paradeiro da minha escultura, a “Vida”?  
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— Nunca ouvi falar de tal obra, não saio daqui— respondeu o índio. O senhor parece 

pessoa do bem; poderia providenciar arco e flechas decentes para substituir os meus, 

pois foram quebrados ou furtados? Sinto-me humilhado, atirando para os ares com um 

arco partido e sem flecha, nesta pose heroica em que me fundiu Brizzolara, o grande 

escultor genovês.

— Para hoje não prometo, ó Guarani. Quando voltar lá para cima verei o que posso 

fazer para atender ao seu pedido, meu amigo.

E Seu Augusto seguiu apressado para a Vieira de Carvalho, onde repetiu a pergunta ao 

belo Índio Caçador, índio-esfinge de João Batista Ferri. Ele também ignorava onde estaria 

a “Vida”, e queixou-se ao escultor da falta que fazia a ponta de sua lança, desaparecida: 

— Com uma lança sem ponta, senhor, como poderei atemorizar os bandidos que à noite 

povoam esta Avenida, que guardo com tanto orgulho?

O tempo passava. Seu Augusto, aflito, voou até a Praça Marechal Deodoro, onde 

pequeno índio de bronze, de Ricardo Cipicchia, empenhava-se em arriscada brincadeira 

com imenso tamanduá, sugeriu que perguntasse ao “Ubirajara”. O orgulhoso guerreiro, 

obra de Francisco Leopoldo e Silva, àquela altura ainda se encontrava na confluência da 

Brigadeiro Luiz Antonio com a Avenida Paulista:

—  Pergunte à índia enlaçada por um francês, em beijo eterno, no Monumento a Olavo 

Bilac lá no final da Avenida! ** 

A jovem não foi capaz de atender à demanda do escultor:  — Pergunte aos meus 

irmãos do Monumento às Bandeiras, ela sugeriu, entre  beijos e versos de Bilac: foste o 

beijo melhor da minha vida (... ) e o meu desejo não te olvida  ... sinto-me o ardor, e o crepitar te 

escuto, beijo divino! E anseio delirante, na perpétua saudade de um minuto, quero um beijo sem 

fim, que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo. 

O tempo já se esgotava, e Seu Augusto voou para o grande monumento de Victor 

Brecheret, no Ibirapuera, onde se dirigiu ao índio que empurra a embarcação dos míticos 

heróis paulistas. 

— Como posso saber da sua estátua, aqui onde me esfalfo desde os anos 50, quando 

a cidade comemorou seu quarto centenário?  O senhor é um artista,  peça a seus amigos 

que não nos coloquem na rabeira dos monumentos, em subalternas posturas nos relevos 

dos pedestais ou derradeiros figurantes dos grupos escultóricos. Olhe para o alto, no 
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Monumento à Independência, no Ipiranga; em último lugar no cortejo triunfal verá um 

indígena, personificação do Brasil. E fique sabendo que o escultor Ettore Ximenes, talvez 

para aproveitar o molde, instalou um gêmeo daquele indígena em monumento da praça 

no final da Rua 25 de Março, oferta da colônia sírio-libanesa à cidade. Mas... se bem me 

lembro, uma professora de História da Arte, que trouxe alunos até aqui, mencionou um 

belo torso de mulher, esquecido em pequenina sala do Palácio do Governo. Corra para 

lá antes que anoiteça!

— Ah, meu filho, já estou a desanimar... caiu a noite sem que eu percebesse, São Paulo 

só me aguarda até a meia-noite.

— Não desista, seu Augusto, faça esta última tentativa, voe para o Palácio! 

O artista cruzou o Rio Pinheiros e as colinas, cobertas outrora por vastas plantações 

de chá, e chegou à porta do Palácio. Tinha início uma grande festa, e casais elegantes 

espalhavam-se pelos salões iluminados, onde o Governador e o Prefeito de São Paulo 

recebiam os convidados para as a comemoração do aniversário da cidade. Todos se 

afastavam e deixavam passar a nobre figura do artista, com o bonezinho de lã que cobria 

os cabelos brancos e a elegante bengala em que se apoiava. 

Seu Augusto percorreu sala por sala do Palácio sem nada encontrar, e já se dirigia para 

a saída, aflito pelo receio de perder sua carona, quando notou pequena porta entreaberta, 

que transpôs, desesperançado. 

Em elegante pedestal, belíssimo torso de mulher ali estava, há longos anos, à sua 

espera. Então Seu Augusto atirou para os ares a bengala, e correu para abraçar a vida. 

Os sinos da catedral começavam a badalar, anunciando a chegada da meia-noite. 

Paulo, sentado num degrau da Sé, esperava pelo amigo, ergueu-se e retornou aos céus, 

com um sorriso maroto nos lábios. 

* Seu Augusto é inspirado em personagem real, que tivemos a honra de conhecer. 

* “Beijo eterno” — obra do sueco William Zadig, faz lembrar o famoso “Beijo” do 

escultor francês Rodin. Após muitas voltas pela cidade — do final da Avenida.Paulista ao 

bairro do Cambuci, em seguida o canteiro lateral da Avenida Nove de Julho; resgatada em 

caminhãozinho de cana-de-açúcar de vendedores de garapa por estudantes da Faculdade 

de Direito,  repousa  agora no Largo de São Francisco. 
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Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo

O mundo era grande, populoso e colorido

Até que veio um bichinho

E o deixou bem pequenininho.

O mundo agora está dentro de paredes

Com 2, 3, 4 habitantes

Os mais próximos parentes

Enquanto os outros ficaram distantes

Não tem cinema, nem teatro

Não tem parque e nem lojinha,

Não tem viagem, não tem festinha.

Os amigos estão dentro da tela

O parquinho por trás de uma janela

A escola foi pra perto da cama

E o uniforme virou um pijama

Os dias de limão são seguidos

E nos sentimos um pouco perdidos

Não sabemos se é dia 3 em uma terça

Ou se é dia 6 em uma sexta.

O mundo que encolheu
DEBORA HEMSI CUPERSCHMIDT 
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Para sair de casa,

Só se for mascarado

Desviando de gente 

E com álcool gel pra todo lado

Deixamos pra depois os abraços apertados

Ou os beijinhos estalados.

Tudo isso porque estamos em uma grande missão

Vencer o bichinho que é o grande vilão

Nossa sorte é que somos fortes 

Vamos resistir até o bichinho sumir

Mandando carinho à distância, para todo canto

Aplaudindo os guerreiros que usam branco

Logo o hospital vai esvaziar

E as ruas vão lotar.

A saudade que doía, 

vai virar alegria.

O mundo vai crescer de novo,

O abraço na vovó vai ser apertado em dobro.

Cada brincadeira vai ter mais valor,

Em cada passeio veremos uma nova cor.

Falta só mais um pouquinho,

Pequenos heroizinhos!

INFANTOJUVENIS PREMIADOS
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Club Athletico Paulistano

Na escolinha ninguém mais quer brincar comigo. Ficam me xingando de dentuça, 

bicuda! Até mesmo a Marinalva, que era minha amiga. Mamãe diz que é um tal de bule, 

para eu não dar bola que logo vai passar. Só que não está passando não.

      Tudo isso só porque me nasceu um dente novo junto ao que não quer cair. Um em 

frente do outro. Já empurrei e apertei o dente de leite mas ele ainda nem se mexe.

      Hoje me amolaram tanto que cheguei em casa chorando. Aí mamãe disse: -Julinha, 

vou ter que te levar ao dentista.

-Não quero, mamãe. Vai doer.

-Ele vai pôr teu dente para dormir.

-É, mas com uma picada na boca. É ruim. Não quero não!

-Então vou tentar o que a vizinha Cristina falou. Amarrar um fio dental naquele dente 

e a outra ponta na maçaneta da porta. Aí empurro a porta com toda força e teu dente cai.

-Então tá.

     Foi difícil ela laçar aquele dente; cansei de ficar de boca aberta. Mas no fim deu 

certo. Mamãe esticou o fio, enrolou a outra ponta no trinco da porta e deu aquele 

empurrãozão.

     Aí a porta caiu, a parede desabou, e a casa toda foi tombando, enquanto eu saí 

voando como uma flecha. Pelos ares, sem chapéu nem vassoura, passei por cima do 

campo de futebol e fui parar bem no meio do pátio da escola.

     Agora ninguém mais mexe comigo 

     Mas ainda vou ter que ir ao dentista.

A dentuça
HANS FREUDENTHAL
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Club Athletico Paulistano

Guilherme mora com sua família numa grande casa amarela ao lado de um lago. 

No lago patos, marrecos e cisnes brancos nadam livremente. A água é azul como os 

olhos de Guilherme. Esse azul colore ainda mais seu rosto coroado por cabelos cor de 

fogo.

Do outro lado do lago existe uma casinha pequena de tijolinhos com uma única porta 

verde. Nela mora um menino de cabelos negros com o pai.

Aos domingos, Guilherme faz um piquenique com sua família e seu coelhinho branco 

cujos olhos parecem dois rubis.

O menino e o pai passam perto do divertido piquenique quando vão trabalhar na feira. 

Um dia o pai do menino vai para São Paulo comprar frutas e não volta mais. Ninguém 

sabe o que teria acontecido.

O menino continua trabalhando na feira e adota um cachorrinho chamado Rex. 

Num fim de tarde o coelhinho do Guilherme foge de casa e cai no lago. Gui corre e se 

joga para salvar o coelho, mas começa a se afogar. 

Rex late chamando seu dono. O menino se atira e salva Guilherme e seu coelho.

Vão todos para a grande casa amarela e tocam o lindo sino que anuncia as visitas.

Suzana, mãe do Guilherme convida o menino para entrar. Fica muito emocionada e 

agradecida. Providencia roupas secas para o menino e pergunta:

- Como é seu nome?

Ele responde que não tem nome e que todos o chamam de menino.

Suzana diz:

- Agora você vai se chamar Pedro Valente e vai ser meu segundo filho.

INFANTOJUVENIS PREMIADOS

O Menino
ROMILDA RUDGE RAMOS
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Pedro que é realmente valente fica muito contente por ganhar uma família e ter um 

nome pela primeira vez.

Começa a estudar na linda escola que pertence ao pai do Guilherme. Ganha roupas 

novas e começa a participar dos piqueniques de domingo com sua nova família.

Pedro Valente sempre estende a mão para ajudar os outros e isso lhe traz felicidade.

Quem ajuda os outros sempre será feliz e a felicidade de Pedro está quase completa, 

pois falta saber onde está seu pai.

Dez anos depois, Guilherme e Pedro vão estudar Medicina em São Paulo.

Na primeira semana de aula ficam sabendo que um faxineiro muito querido pelos 

antigos alunos da faculdade está internado e precisa de doação de sangue. Pedro, 

Guilherme e alguns estudantes se oferecem. Pedro é o único compatível e vai conhecer 

o faxineiro.

Qual não é sua surpresa ao se ver diante de seu pai!

Ele tinha perdido a memória e havia sido acolhido pelo Hospital da Universidade 

quando sofreu o acidente. 

Agora a felicidade de Pedro está completa!

Mais do que nunca o menino Pedro Valente tem a certeza de que quem ajuda os 

outros sempre será feliz.

Imperatriz
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