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NÃO SE DEEM AS MÃOS

BEATRIZ GUIMARÃES

Na primeira semana, perdi a fome. Na segunda, a
vontade. Na terceira, a sanidade. Depois, tudo,
gradativamente.

    É um marasmo de eterno domingo. Sinto uma dor
de cabeça latente, bem no meio do crânio; distante de
todos os analgésicos que possa tomar. Uma ideia
latejante de que escolhi estar presa. É pelo bem dos
outros, sim. Isso é maior do que eu. Sinto-me como
alguém que não quero por perto. Mas não vou me
livrar de mim. Fui minha primeira prisão. Agora, todos
nós somos. Uma prisão compartilhada. Conviver
consigo mesmo também é assustador. Tudo nos foi
tirado tão rápido que pisamos em falso. Sinto as
palmas das mãos sangrarem com a queda. E tenho de
lavá-las sempre.

    "Lavar bem, com água e sabão": como diz a cartilha
que nos bombardeia diariamente. É uma guerra de
trincheiras. Estamos presos num buraco. Não vemos
quem nos mata.  Mas  temos  que  lavar  as  mãos. Sim,
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lavar, preciso lavar. Não toco mais no que as mãos de
quem amo tocou. Estou doente. Não dessa doença
externa. É interna. Minha alma tem uma tosse seca de
saudade. Tenho uma febre nas mãos que me faz não
saber o que fazer com elas. Tremem. Tremem muito.
Tenho falta de ar às vezes. É ansiedade, certamente.
Tenho que lavar. Passar álcool. Talvez deva me
embriagar de lágrimas desse álcool para esquecer.
Uma bela ressaca. Uma ressaca fenomenal. Uma
ressaca crassa. Daquelas de acordar com dor de
cabeça. Bem no fundo do crânio. Onde nenhum
analgésico vai encontrá-la.

    Lavei as mãos. Uma, duas, três. Três vezes. E acabei
de acordar. Mas encostei no interruptor. Depois no
cabelo. Sim, tenho que lavar muito bem as mãos.
minha pele já está descamando. Está cada vez pior. A
melhor arma contra esse veneno flutuante está
arrancando minha pele. Literalmente. Se eu lavar mais
começa a arder. E pinica. Coça. Não quero lavar mais.
Mas tenho medo de cumprimentar as pessoas. Meu
deus, quantas pessoas vou ter que parar de
cumprimentar?   É   um  tédio   nojento.  Me  dá  enjoo 
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acordar e pensar que tenho mais um dia. Mais um dia.
Existo, mas não vivo. Viver clama por experiências e
não as tenho mais.

    Estamos numa balsa da medusa, como o quadro
que vi há anos. Estamos afundando e não podemos
segurar as mãos uns dos outros. Então seguramos em
pedaços já lascados da jangada, um resto de vela,
cordas frouxas. E lá no fundo, bem lá no fundo, há
uma luz. Mas é pequena demais para que, no meio do
caos de hades, nós a notemos com frequência. Então
talvez a gente afunde mesmo. Profundamente. Quem
sabe, não nos tornemos pinturas como essa, histórica
de alguma maneira. Queria viver algo histórico, mas
não era bem assim. Deram-me os médicos e as
máscaras assustadoras; as marcas da peste na alma.
Temos nossa própria peste negra. Também usamos
máscaras. Ou deveríamos. Talvez entremos na
história como essas iluminuras medievais sobre a
doença. Não queria que fôssemos lembrados assim.

    Não queria que lembrássemos do agora assim. Fico
pensando (e temo) o tempo todo  que  o barco  vai  ser 
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virado por uma medusa. Fico pensando nisso e em
nunca mais parar de lavar as mãos.
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O QUE EU APRENDI COM 
O SÉTIMO ANO? 

BEATRIZ SPINELLI

A gente sempre (acha que) sabe a nossa profissão dos
sonhos desde criança. Um dia astronauta, no outro
médica. Nesse mês dentista, no próximo atriz.
Veterinária quando vê um cachorrinho na rua e
cientista quando descobre o poder de explosão da
química... Na verdade, a única certeza que eu tinha
era do que eu não queria ser: professora. E aqui estou,
no auge dos meus 20 anos, dentro de uma sala de
aula!

    De repente, precisamos deixar as salas de aula e
embarcar em uma quarentena que aparentemente
não tem mais fim. Precisamos ressignificar a
educação, o ensino online e até mesmo o contato
com os alunos. O que nós, professores, devemos
ensinar aos nossos alunos neste momento? Acredito
que a resposta para essa pergunta está na boca de
muitos: conteúdos, preparação para o vestibular,
inteligência socioemocional. Mas se tem uma coisa
que eu aprendi nessa quarentena foi olhar para  aquilo  
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que os alunos têm a nos ensinar.    

    Antes deste período, enquanto explicava coesão,
pedi para que os alunos me relatassem o  problema da
frase: “Havia um cadáver morto no rio”. Era uma
atividade boba; os alunos deveriam apenas perceber
como a repetição de ideias pode prejudicar um texto
(afinal, não existe cadáver vivo, não é mesmo?). Foi
então, entre anotações com caneta vermelha e
canecas de café, que me deparo com a resposta
iluminada de uma aluna: “a problemática da frase é
que um cadáver é um ser humano que morreu e isso é
preocupante”.

    A morte é preocupante. A morte de um ser humano
é preocupante. Após tanto tempo nessa pandemia e
tantas mortes diárias pelo mesmo motivo, a gente
nem a percebe mais. A gente passou a relativizá-la.
Ela passou a fazer parte do nosso cotidiano. Mas a
morte de um ser humano é preocupante. Não
importa se essa morte é causada por um vírus, por
negligência, por homofobia, por racismo, suicídio ou
por   qualquer   outro   motivo   que   não  seja  natural. 
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A morte de um ser humano é preocupante.
  
    O mais preocupante, talvez, seja a morte da
empatia, da solidariedade e do respeito pelo próximo.
Palavras que, por mais que estejam na moda, estão em
desuso na nossa sociedade. Essa quarentena trouxe
para a crosta da sociedade o que há tempo
borbulhava no seu núcleo. Não é fácil viver confinado,
sem poder ver os amigos e tomar aquela cervejinha
no boteco da esquina. Também não é fácil se colocar
no lugar do outro que perdeu a luta para um vírus ou
no lugar daquele que perdeu alguém por causa desse
vírus. Parece ser mais fácil relativizar a morte de um
ser humano do que praticar a empatia e isso é
preocupante.

    Essa quarentena me levou para mais perto dos
meus alunos e da sala de aula, me mostrou que esses
pequenos do ensino fundamental II, cheio de
hormônios em fúria, tem muito para me ensinar. A
gente só precisa olhar para eles, olhar para aquilo que
eles escrevem, para aquilo que eles estão sentindo. A
quarentena    me  fez   olhar   para  dentro   de  mim   e 

13



perceber que talvez eu não tenha ido parar na sala de
aula à toa.

    Eu precisava desse respiro proporcionado por uma
criança do sétimo ano: talvez a gente, como
humanidade, não esteja perdido.
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INTRANSITIVIDADE DO ABRAÇAR

BRUNA ABREU

No nosso dia a dia, talvez não fique tão evidente se o
que move as nossas atitudes deve ser a razão ou a
emoção. É difícil ter discernimento acerca das
possíveis consequências dos nossos atos diante de
determinada situação. Podemos até pensar que a
dualidade razão-emoção seja algo exato, envolvendo
apenas duas possibilidades: se seguirmos a razão o
resultado será um, se seguirmos a emoção, outro.
Mas não! É algo muito mais complexo.

    Tudo o que envolve a natureza humana se torna
difícil de mensurar e, muitas vezes, é um trabalho
árduo separar drasticamente as atitudes racionais das
emocionais. Para a maioria de nós, abraçar é uma
atitude corriqueira, uma maneira simples de
demonstrar afeto por alguém. Um abraço só faz
sentido se há pelo menos outra pessoa para recebê-
lo, e se ele é tomado por emoção, ou seja, ansiamos
por demonstrar nossas emoções através de um
abraço. Ao mesmo tempo, devido à razão, não
abraçamos    as    pessoas    aleatoriamente;    sabemos 
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quando, como e quem abraçar.
    
    Minha razão é aos poucos destruída pela emoção
ao perceber o quão deprimente é ponderar um
abraço e poder ver apenas de longe aqueles que amo,
meus pais, tendo consciência do risco de chegar
muito perto. A névoa de pensamentos perpetua as
perguntas: “E se eu abraçar e estiver assintomática?
Estou carregando o vírus comigo? Vou arriscar
abraçá-los? A névoa não se dissipa. Pondero a cada
momento quais podem ser as consequências de um
abraço.

    Um abraço é um abraço, ele não mereceria ser
colocado em uma balança, ter seus prós e contras
pesados. Afinal, antes existiam os contras de um
abraço? Se existiam, nunca tive conhecimento. Pois
agora existem! Um abraço, hoje, pode adoecer e
causar sofrimento. Mas a falta dele também! E então?
O abraço não acontece, mas as lágrimas, essas, sim. É
como se a ausência de um abraço representasse a
ausência da pessoa em si.
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    Como consequência do isolamento, a necessidade
dos abraços dos meus pais se tornou enorme. Como
eu queria senti-los! Outra noite, eu sonhei! Um sonho
reconfortante, com a minha falecida avó. Ela estava
saudável, serena e feliz. Lembro-me de que me sentei
ao seu lado, afundei minha cabeça em seu ombro e ela
acariciou meus cabelos gentilmente. Ela me embalava
como se eu fosse um bebê, tentando me confortar. E
eu consegui sentir o seu abraço. Como foi bom! Senti-
me muito calma, tranquila e feliz, como se tudo
estivesse bem. 

    Acordei com a sensação do abraço da minha vó, do
qual eu tanto necessitava. Haverá quem julgue essa
situação como um truque da mente, a transposição
do desejo para os sonhos. Eu, por outro lado, prefiro
sustentar a versão que me conforta: acreditar, de
alguma forma, que eu realmente recebi aquele
abraço.
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SÚPLICA DE UM ANÔNIMO

BRUNO CLEMENTE

A primeira vez que coloquei a máscara, me lembrei de
sonhos de apneia, e quis maldizer o princípio da
criação. Exageros de almas perturbadas, eu sei, mas
tal gesto, por simplório, tão rápido se fez mecânico,
me arrastando para além da rua que, aos poucos e
estranhamente, fazia aparecer um e outro amarrado
em seus medos. Eu não me esqueço da criança
sentada no ponto; me olhou assustada, me
acompanhando até em frente ao mercado. Teve
sangue na calçada e vi uma mulher esfaqueada no
seio e atirada de bala. Imaginei a noite fria e os sinos
da falecida igreja que bateram. Durou segundos. É
preciso dizer que, logo, nada mais havia de criança,
nem sangue, porque, nesse instante, me doeu o
tecido no rosto. Ajeitei. Um cachorro surgido do barro
quis me lamber. Não deixei.

    Chegando em casa, as paredes estavam sujas e quis
dedetizar tudo que é bicho que surgisse. Lavei as
mãos como se quisesse desfazer a pele e os nervos, e
vi, de fato, traços de sangue que tingiram o liso da pia.
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Limpei os pés me equilibrando e senti a cândida
lambendo os pisos e os copos. Vomitei o invisível do
estômago e quis ler. Lia por força do olho, estalando o
pescoço, coçando o saco e refazendo cálculos de
boletos infinitos. O sol bateu no arranha-céu de
espelhos e refletiu bem na minha sala, aí o livro
desfarelou entre meus dedos de unhas cinzas e meus
olhos rolaram de um ponto a outro, remoendo louças
com macarrão endurecido e uma carta infecciosa que
chegaria em algumas horas. Pra me refazer do cheiro
de trilho de trem, coisa surgida em infância de idas e
vindas, me chamaram na janela e percebi que um
troço me passou por trás da orelha. Era uma
andorinha que entrou no quarto com seu voo escuro.
Pensei em matar, mas só observei, como segurando o
terço em maravilhas, quando ela ia sair. Ainda me
chamavam da janela, e apertaram a campainha e isso
me despertou dos instintos, não me sobrando
alternativa a não ser atender. E fui. Cheguei no portão
e me entregaram a encomenda prometida. Desfiz
ainda os nós  e abri, e vi que meu nome não constava,
apesar do endereço. Lembrei da andorinha e quis
voltar logo.
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    Entrando em casa, não achei o pássaro. Imaginei
que ele tivesse ido pro banheiro. O relógio torto na
estante me agonizou, e vi que tudo estava dividido em
frias fileiras de azulejo, e, quando não era azulejo, era
um colocar-se de tijolos matemáticos. Depus o pacote
sem meu nome na pia e o esqueci. A andorinha, em
seu suplício de bicho acuado, encontrou alguma
fresta improvável, uma janela entreaberta ou algum
vento convidativo, e vi que assim tinha sido, porque a
janela do banheiro se abria pra rua e o som de carros
entardecidos cortava os espaços. Observei, em crença
inocente, se a andorinha ainda se arrastava pelos
cantos; como não vi sinal do bicho, quis fechar a
janela, e, antes disso, passou uma mariposa conduzida
pelo vento de fumaça e cuspe e ela entrou em casa,
cega das noites. De longe, gritaram que caiu alguém
do prédio, e senti o calor das vozes entre facas e
fezes. Não desci pra ver, decidido estava em espantar
o bicho. Demorou pra sair.
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INVISÍVEIS

DIEGO CASAGRANDE SOARES

Atravessei a avenida sem correr naquela manhã; o
trânsito estava estranhamente tranquilo. Vinha
distraído, um silêncio que só foi quebrado pelo canto
de um bem-te-vi. Era sempre difícil ouvir canto de
qualquer coisa com a sinfonia de motores, mas
naquele dia os automóveis eram raros.

    Devia ser domingo, pensei. Lojas fechadas. Sim, era
dia santo com certeza. Dia bonito, o bem-te-vi cantou
pertinho. Olhei procurando por ele; não o achei.

    Eu não poderia faltar à missa, era certeza de graça
alcançada. Me encaminhei para a igreja perto dali,
ficava numa praça. Eram só mais dois quarteirões
adiante, virava à direita e pronto.

    Não, não era dia de graça. A igreja estava fechada.
Mas não seria domingo? Tudo fechado e deserto.
Sentei num banco próximo à entrada da igreja, ouvi
meu acompanhante invisível de novo: bem-te-vi.
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    O que vi à minha frente, no outro lado da rua depois
do final da praça, foi uma mensagem com letras
enormes: "Venceremos as mãos em casa". Não fazia
sentido.

    Enfiei a mão no bolso da calça e peguei meu último
cigarro, levei-o à boca e reli: "Venceremos as mãos
em casa". Desisti de adivinhar o que seria aquilo. Era
melhor esperar. Acendi o cigarro ouvindo o bem-te-vi
de novo. Também já tinha desistido de vê-lo.

    Levantei ao primeiro trago, dei as costas para o
enigma de letras garrafais e fui em direção à porta
principal da igreja. Forcei, mas realmente estava
trancada. Decidi arriscar as portas laterais, mas
também estavam fechadas. Na última delas, tentei
observar, pela estreita fresta, se via ou ouvia alguma
movimentação lá dentro; nada. O que ouvi foi a ave
que insistia em me ver, mas o canto dela veio do lado
de fora.

    Terminei meu cigarro olhando o vazio ao meu
redor. Voltei  à  praça,   passei   pelo   banco   em   que 
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havia me sentado e percebi que o segredo das letras
grandes começava a ser desvendado. Caminhei em
direção a elas, e pude ler "Juntos Venceremos. Lave as
mãos. Fique em casa.", cada frase em uma linha, uma
abaixo da outra.

    Um rapaz, no alto de uma escada, passava uma
espécie de vassoura besuntada em cola e acabava de
fixar uma grande folha de papel, na qual estava
impressa a primeira sílaba de "fique".
 
    O outdoor fez mais sentido depois que o rapaz
terminou o serviço e colou as folhas de papel do lado
esquerdo — as que faltavam ser coladas quando o li da
primeira vez. O quebra-cabeças estava finalizado, mas
o que queria dizer?

    Foi o que perguntei ao rapaz do outdoor, enquanto
ele descia da escada.

    "Em que mundo você vive? É por causa do
coronavírus.   Já   matou    um    monte    na  Itália", me

23



respondeu botando a escada na caçamba da
caminhonete.

    "Hoje é domingo?"

    "Mas você é avoado, hein! Hoje é segunda. Vai pra
casa, a quarentena começou. Ninguém pode sair, só
pode pra serviço essencial. Eles estão de olho", disse
antes de acelerar a caminhonete e ir embora.

    Sem teto, permaneci na rua. Talvez eu fosse
essencial pras beatas que me davam suas moedinhas
pensando em salvar suas próprias almas. Era a graça
da igreja que eu ficaria um bom tempo sem receber.
Quando olhei o vazio ao redor, lembrei do último
alerta do rapaz. Mas quem estaria de olho?

    Bem-te-vi.
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SOLIDÃO

FELIPE FERREIRA DE MELO

Domingo em  quarentena. Tô sozinha em casa.
Domingo era dia de a gente ficar sozinha. Domingo
era dia de gente sozinha. Mesmo se eu estivesse
acompanhada, eu estaria sozinha (na minha cabeça).

    Minha cabeça é onde passo a maior parte do
tempo. Sou do tipo que fica mais dentro do que fora.
Vivo em mim. E me tirar de mim dá trabalho. Habito
onde habitam meus pensamentos. Eles são meus
companheiros. Não porque querem. São meus
prisioneiros. Porque são meus, eles não podem ser
pensados noutra cabeça. Se pudessem, já teriam
fugido. Mas não podem. Sou hermética.

    Domingo era dia de a gente acordar pensativa.
Domingo era dia pesado. Era prévia da segunda. Era
saudade do sábado. Se fosse domingo normal, a gente
revisaria a semana que passou. Planejaria a que tá
começando. Domingo era o primeiro dia. Mas era dia
que já começava cansado. Era dia lerdo.
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    Hoje deu vontade de ler Nietzsche. Hoje acordei
filósofa. Hoje acordei Arendt. Hoje acordei Beauvoir.
Hoje acordei Butler. Hoje acordei. Tem gente que não
acorda, principalmente se for domingo. Hoje tô à flor
da pele. Não, a botão da pele. Até o final do dia,
desabrocho. No final do dia, brocho.

    Solidão de domingo faz a gente andar devagar,
reparar texturas, gostos, cheiros. Faz a gente parar.
Faz a gente sentir necessidade de atualizar sentidos,
de ressignificar sonhos, dores, desejos, ansiedades,
ambições.

    Solidão é democrática feito o sol. Não faz distinção
de pessoas. Nós, pessoas, é que a tratamos de formas
distintas.

    Dizem que somos quem realmente somos quando
estamos sós. Logo, não sei quem sou. Há muitas
versões de mim pleiteando protagonismo; várias
tenebrosas, inclusive. Quando tô só, costumo
desvelá-las.   Suspeito   ser   constantemente  editada, 
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revisada, subtraída, ampliada. Acho que, nessa vida, eu
vim rascunho. Sou o tipo de pessoa de quem não se
pode esperar desfecho. Eu sequer cheguei ao clímax.
Ainda tô em desenvolvimento.

    Reparou? Solidão, de quem quer estar só, é
descanso. Solidão, de quem é obrigado a estar só, é
enfado.

    Hoje minha companhia é volátil. Sobe pra cabeça.
Conversa com uma e outra ideia. Depois vai embora.
Evapora. Não deixa hálito. Se muito, umas memórias.
Gim é ótimo.

    Hoje minha companhia são meus pensamentos,
que, se pudessem, já teriam ido embora. Não podem.
Minha cabeça é teimosa; é esquiva; é hiato. Solidão é
assistir à cena? Ou solidão é ato? Solidão é monólogo?
Ou solidão é diálogo?

    Amanheceu.

    Segunda em quarentena.

    Mas parece domingo de novo.
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A PACIÊNCIA DAS LARANJAS 
APODRECIDAS

FERNANDA GERMANO

As laranjas resolveram apodrecer desde domingo.

    E, assim como elas, que me encaram de frente
naquela fruteira gigante e feia, de um verde cansado,
que desistiu de viver, apodreço também.

    Minha cabeça gira. Uma tontura de fome, de
angústia e de ânsia. Esperá-la passar é uma opção que
já não funciona: espero por tudo e nada vem. Eu giro à
toa, caindo, quase dormindo em pé, sonâmbula. Eu
sou o giro que me deixa tonta todos os dias. E, nesses
últimos, tenho percebido que tudo é imprevisível. O
controle já saiu de todas as mãos há muito tempo. A
vida está se mostrando ingrata com tudo que já lhe foi
oferecido; e ninguém consegue avançar estando
parado sempre no mesmo lugar. Mas eu desvio
sempre de mais ou de menos, viro de mais ou viro de
menos, corro de mais ou corro de menos. Porque a
minha coragem se encontra descalibrada. A minha
coragem anda sozinha, a esmo, sem saber muito bem 
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o que faz ou que passo dar a seguir. A minha coragem
anda perdida. E, com isso, quem se perde sou eu.

    Na sexta-feira, por exemplo, caí enquanto andava
de ônibus, segurando a barra de sustentação acima da
minha cabeça — ficar de pé já parecia não mais fazer
sentido. Mas ninguém notou. Ninguém mais
consegue prestar atenção ao lado. O mundo
desmorona, mas ninguém vê. Eu segurava a barra do
ônibus e sorria, mas não sentia a alegria que
falsamente expunha. E por que, então, a expunha?
Porque é vergonhoso sofrer, é intimidador ser triste, é
difícil falar — as máscaras impedem as bocas. Estava
ali, parada, sorrindo, meio que sinceramente, aos
olhos alheios, somente de corpo. O pensamento voa,
vai longe, desesperador, e não se pode falar. O
desespero salta aos olhos, mas ninguém vê. E não é
porque os pensamentos são invisíveis; é que ninguém
presta atenção ao lado. Sinto falta de alguém, uma
falta de fala, uma falta de poder dizer, enquanto as
únicas companhias que me encaram são laranjas, que
apodrecem e me esperam chegar, sem nenhuma
outra esperança para o dia seguinte. Os dias são todos 
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iguais, sempre iguais. Mas ninguém ouve, ninguém vê.
Sempre ajudo quem posso, faço e refaço quantas
vezes é preciso, mas e quem cuida de quem deve
cuidar?

    Ninguém vê. Não porque estão cegos, mas, sim,
porque não reparam. Não enxergam que a pessoa, ali,
segurando a barra do ônibus, está sozinha, com uma
tristeza permeada por felicidade clandestina; que está
cansada de tanto correr de si mesma todos os dias
quando o dia começa e, por isso, cambaleia, chuta em
vão, desequilibra. Ela deve espantar o medo
diariamente. Procura um outro que a acolha, mas
ninguém vem, porque ninguém vê. É ela por ela
mesma. Quem seca as lágrimas, quem dá o abraço —
agora proibido por questões maiores —, quem a
acompanha agarrada até a cama todos os dias é ela
mesma. Hoje, amanhã e depois, por tempo
indeterminado, é ela por ela mesma. As máscaras
estão também nos olhos.

    Ninguém parou para escutar. Ninguém viu.
Ninguém   reparou.   Sufoco-me  com  essa pandemia, 
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que, além de doença, é angústia. As laranjas
apodrecem, em um domingo de sol de julho, na
fruteira empoeirada, verde, paciente e cansada, e
esperam os que caíram nos ônibus se levantarem e
começarem seus dias — mais uma vez.
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TEMPO

GISELLE FIORINI BOHN 

Nessa quarentena que não tem fim, de repente me
jogaram nas mãos aquele bicho que tanto quis ter: o
tempo. Quantas vezes dirigi a ele olhos cobiçosos,
quantas vezes culpei sua ausência pelos projetos
deixados pela metade no meio do dia, no meio da
vida? Os livros empilhados na mesa de cabeceira, as
fotos todas misturadas nas caixas e no éter
cibernético, as receitas que enchem a boca de saliva e
que nunca se materializam, as flores no meu lindo
jardim imaginário, os filmes que eram imperdíveis e
que já se perderam na minha lembrança, tudo
aguardando com uma esperança vã e uma já familiar
resignação. Eu queria muito, assim que eu puder, um
dia ainda vou, ah, se eu tivesse tempo: as frases-
coringa que eu tirava da manga, que me redimiam e
tudo justificavam, que a todos convenciam sem
espanto, e que a mim convenciam ainda mais.

    E então ele veio, mas não veio só, o maldito. Trouxe
junto a perplexidade, a preocupação, o pavor. Assim
eu não  quero.  Eu  quero  tempo  com  paz,  eu  quero 
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tempo com gozo. Quero tempo para me sentar com
minhas dezenas de fotos e, sorrindo, fazer delas
álbuns; olhando para aqueles que eu amo com medo
de não mais os ver e sentindo a dor na garganta do
choro retido, isso não me interessa. Quero tempo
para plantar as sementes na terra sem me questionar
se estarei aqui quando elas florescerem. Quero tempo
para ler meus livros em tardes preguiçosas de
domingo que tenham cara de domingo. Aliás, quero
meus domingos de volta e quero voltar a odiar as
segundas e festejar as sextas, e não quero mais essa
sequência de dias amorfos e beges que parecem
todos iguais.

    Quero o tempo de volta para ter pelo que esperar.
Quero o tempo para dizer que tenho um café com
minha amiga na quinta-feira que vem, quero mal
poder esperar por aquela viagem à praia, quero
contar os dias até a chegada do filho que não vejo há
três estações. Quero o tempo ainda me iludindo de
que eu controlo alguma coisa, que o próximo mês
será apenas aquele que vem depois deste, e não essa
incógnita cheia  de  números  que  vão  aumentando e 

33



perdendo o significado dia após dia, e de palavras que
eu nunca dissera e que agora não aguento mais ouvir.

    Quero aquele meu tempo velho de guerra, ainda
que me escapando das mãos como sempre fez. Troco
fácil este tempo todo que eu tenho agora, que eu
passo abrindo a geladeira sem apetite nenhum, rindo
de memes que zombam da nossa miséria e me
consumindo em indignação e ansiedade; por aquele
tempo fugidio, cheio de café tomado de pé com a
chave do carro na mão, de mensagens repletas de
erros escritas com pressa, de dias a fio sem ler uma
notícia, na certeza de que nada era tão premente.

    Dizem por aí que isso vai passar, e que logo tudo vai
voltar a ser como antes. Pode ser, não sei. Só o que sei
é que nunca mais terei coragem de desejar ter mais
tempo. Não vou correr esse risco; ele pode vir me
assombrar de novo.
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A SERVENTIA DA ESCRITA

GUEISE BERGAMASCHINE

(Enquanto escrevo isso, em meio às muitas
recomendações de isolamento social, escuto vozes
cantando no meio da madrugada, no que parece ser
uma animada festa no condomínio em que vivo)

    Escrever é uma paixão à qual não me dediquei. Vivo
uma vida prática e dedicada às necessidades (e
também às frivolidades) que ela me impõe. E isso não
inclui escrever. Mais atenta aos anúncios do que às
notícias do telejornal, desenvolvi um tipo de
percepção (ou falta dela) que não só justifica o fato de
eu nunca ter escrito, como também o torna benéfico.

    Agora, porém, algo mudou. Nunca entendi o motivo
das histórias ambientadas em tempos de guerra, mas
hoje entendo melhor. Têm sua serventia. Mostram o
que acontecia, enquanto os milhares de corpos se
empilhavam. Pois bem. Também eu quero contar o
que fazemos enquanto os milhares de corpos se
empilham.
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    Tarefa fácil? Nem tanto. Nem Machado de Assis
quis fazer. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele
matou Eulália, então com dezenove anos, com um
simples epitáfio. Como assim, sr. Machado? A moça
estava bem há dois capítulos! Ele se desculpou. Disse
que era melhor isso a ter que contar a moléstia, o
desespero da família e o enterro. Bastava que o leitor
soubesse que morreu “com a primeira entrada da
febre amarela”. Sábio Machado. Enquanto isso, Brás
Cubas ia vivendo. Sábio Brás Cubas.

    Também nós vamos vivendo. Com falta de leitos,
falta de respiradores, falta de ar! Com corpos
esperando em contêineres, enquanto homens
cavucam a terra abrindo, às pressas, valas comuns.
Morremos!  Enquanto isso, postamos nas redes
sociais tudo que fazemos para matar o tempo e o
tédio. E todas as nossas esquisitices são toleradas
porque, sim, estamos presos!

    Sempre hábeis em atribuir valores relativos à vida,
agora nos superamos. Já nos contorcemos de dor
com  a morte  dos  dois  cartunistas  franceses  (je suis 
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Charlie), ao mesmo tempo que destinamos uma
simples nota de rodapé à morte de centenas de
crianças palestinas em uma escola. Antes
horrorizados com os acidentes aéreos, hoje somos
frios diante de nossos mais de mil mortos diários.
Diários, eu disse. Talvez nos chocasse o fato de que os
corpos seriam suficientes para encher alguns campos
de futebol. Chocaria? Recentemente voltamos ao
futebol e tivemos três gols e dois mortos, todos no
mesmo tempo e lugar: o Maracanã. Não nos chocou.

    O que ainda nos choca? A Times Square vazia. O
branco da Fontana di Trevi reluzindo em uma Roma
vazia. Ouro Preto vazia e entregue a um silêncio que
lhe cai como uma luva. Uma amargura nostálgica
(pleonasmo?) de que o mundo que experimentávamos
era, se não bom, absolutamente sedutor.
Frivolamente feliz (cúmulo do pleonasmo).

(Agora, noto que a música soa mais alta, com vozes se
sobrepondo umas às outras com uma energia raivosa
que dá a ela tom de protesto. Alegria? Eu, já na janela,
me pergunto  se  escrever  serve  mesmo   para  resolver 
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as angústias do autor ou para reavivá-las. Qual sua
serventia? Que esse relato sirva às próximas gerações
pela informação funesta de que, um dia, o Maracanã foi
estádio de futebol e hospital de campanha. E pronto. Já
fiz mais que Machado).
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CONVERSA DE NEURÓTICOS

MARIA JÚLIA S. DE FREITAS

Oi, desculpa ligar essa hora. Pensando bem... Com
essa pandemia, será que faz alguma diferença o
horário em que conversamos? Tem alguma regra?
Tava refletindo que “Tempos do Coronavírus” não
tem a mesma elegância de “Tempos do Cólera”,
deviam ter dado outro nome, facilitaria a vida dos
poetas… Ah, sim! Foco… Bom, eu sei que ninguém
mais liga hoje em dia, é só mensagem e áudio… nem
consigo entender o porquê. Qual é o problema em
falar e ouvir tudo simultaneamente? Eu sei que tá
tarde, mas não posso enxergar as teclas; você foi a
primeira pessoa na minha lista de chamada. Meus
óculos não funcionam. Não, o grau não aumentou,
não. Num tira-e-põe, tira-e-põe percebi que o mundo
tá míope. É. Tudo embaçado. As coisas perderam a
forma, criaram sombras disformes, ficaram todas
granuladas. Os óculos não corrigem nada, nem as
lentes de contato, até com lupa já tentei. Tô presa
num mundo amorfo, de cores que se conflitam.

    Ontem mesmo, olhei para o céu; era  tão  azul, havia 
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o sol quente e nuvens que se mexiam alheias a
qualquer ser de pés no chão. Era um teto de oceano.
Mas aquela beleza imensa parecia uma farsa,
deslocada do mundo, como se a ele não pertencesse.
Me deu uma sensação de vertigem e não pude mais
olhá-lo, me sentei no chão e tapei o rosto, já
antecedendo o afogamento. Talvez fosse um prefácio
dessa miopia. Me sinto nessas pinturas surrealistas,
sabe? Parte de alguma experimentação esquisita, sem
pé nem cabeça, na espera e expectativa de vir alguém
desvendar.

    O pior de tudo é que, cega, escuto melhor as coisas,
e o relógio tá me deixando maluca. Tique taque. Tique
Taque. Já tirei todas as pilhas, parei os pêndulos, tapei
os ouvidos. Nada adianta. O tempo fica batendo na
minha cabeça e eu sinto a presença dele como um
abraço sufocante. Você sabe que ele e eu nunca nos
demos bem. Agora ele sussurra no meu ouvido
enquanto aperta minha garganta, tique taque, e eu
não posso gritar. Sinto que me afundo com ele ao
mesmo tempo em que ele se esvai de mim. Me diz
que eu não lhe  dou  seu  devido valor,  e  eu  digo  que 
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não posso fazer nada. Foi ele, o próprio tempo, quem
fez tudo parar. Me pergunta se tenho certeza disso,
ele sabe das minhas fraquezas e me golpeia nelas. Eu
sei, sei que não preciso me preocupar tanto, deve ser
coisa de quem tá há muitos dias em casa, a gente fica
com o pensamento solto e as engrenagens
descoordenadas. Mas eu não consigo enxergar nada,
nem os óculos sei mais onde estão… Você já tem que
ir? Fica mais um pouco. É que eu tenho medo do
escuro.
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ALGUMA COISA ACONTECEU

MARIANA SANTA BÁRBARA

Era sexta-feira, voltei para casa do trabalho, pensando
ser mais um final de semana de descanso e que
segunda eu retornaria à rotina. Engano meu: lá se vão
quase cinco meses em “quarentena”. Eu, que achei
que nunca teria o cerceado o meu direito de
locomoção, me vi impedida de sair. Tive que aceitar a
borda que a pandemia me impôs. O vírus estabeleceu
as fronteiras, e eu escolhi aceitá-las. E, disso, não saí
intacta.

    Lidar com o imponderável desse mundo tem
dessas. A gente ao mesmo tempo vai tendo que
abdicar de algo, alcançar o que vem pela frente e
armazenar o melhor do passado. Perdas e ganhos
fazem parte da nossa história. O problema é: o que
fazer com a falta daquilo que foi? Não sei você, mas eu
luto. Luto para manter tudo como era; o problema é a
vida. Ela não respeita os meus desejos. Eu quero uma
imagem, a vida se move. Quero para sempre, a vida
me dá um momento. Quero a permanência, a vida
corre.   Então  eu   brado  com  Arnaldo  Antunes:   “Eu   

42



não   vou me adaptar”. Como um protesto, na ânsia de
destituir a vida do controle. Só que ela segue em
frente. 

    O tempo não para, já dizia Cazuza. A gente
desejando ou não, a vida vai seguir. Lembro que
quando eu me dei conta de que estava chegando na
adolescência, eu temi bastante. Não queria deixar de
ser eu. Tinha medo de quem ia me substituir. Afinal,
me diziam que essa outra não ia mais desejar ler
revistas da Turma da Mônica, nem fazer roupas de
boneca, muito menos ver Floribella, a novela que eu
amava. Decidi que ia lutar para permanecer eu; os
outros se abandonaram, eu não iria fazer isso. Mas o
rio correu, “Os anos se passaram enquanto eu
dormia”, e quando eu acordei eu já tinha mudado. A
outra virou eu. E eu gostei. Mas me sentia uma
traidora; eu jurei, porém não cumpri. A que prometeu
já não era mais eu, tive que elaborar isso, já que lidar
com o imponderável é prerrogativa da existência.

    Há seis meses, se me dissessem que eu estaria
“quarentenada”  desde  março,   eu  daria   uma garga-
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galhada e falaria:  “não vamos chegar a esse ponto”.
Entretanto, chegamos. A vida se impôs ao meu desejo,
mais uma vez. E cá estou eu, tentando lidar com ela.
Aliás, quem não está? Há os que não podem pausar,
porque parar é um privilégio em um país de
desigualdade. Há os que se recusam a encarar os fatos
e dizem: “Nada de grave está acontecendo. É só uma
gripezinha”. Cada qual lidando à sua maneira com a
ausência de chão. E o que virá pela frente, não
sabemos. Só sei que não será como era. Porque nunca
é. A vida segue, e rejeitar isso não vai fazer
desaparecer o coronavírus, nem trazer minha
adolescência de volta.
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CORDAS

MELISSA SUÁREZ

Não tem farinha de trigo e seu mundo caiu. O rapaz
do carro dos ovos continua passando. A mãe idosa na
casa dela, você sozinha na sua. E agora britadeira
escandalosa, que suga silêncio e serenidade. E a
república que está realmente garantida é a do seu
filho.  Você se lembra que ficou chateada porque a loja
de material esportivo já estava fechada um dia antes
da quarentena? A vizinha resolveu fazer reforma no
meio da pandemia. O que você faria sozinha se
começasse a tossir e arfar? O tio da mandioca
continua passando. A parede é dela, ponto. Se o ar
faltasse à sua mãe, iria lá, óbvio. Você, que tinha
achado boa ideia comprar corda para fazer exercícios
em casa. Amigas, amigos todos igualmente
guardadinhos, isso é bom.  Mas faz muito frio.  É a
parede de divisória dos dois terrenos que a vizinha
mandou quebrar e aumentar. Tudo bem não ter
ricota, mas farinha? Acho que você ligava para o
teleatendimento do plano de saúde, né? Era mesmo
boa ideia aproveitar o confinamento para ter uma
rotina  de  exercícios,  finalmente  emagrecer.  E ainda 
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coagida a dar aulas online. Na sombra da enorme
fileira de tijolos vizinhos que se erguem como impasse
à luz do dia. A mulher e filha catadoras de recicláveis
continuam passando. Dá para fazer abdominais,
polichinelo, só não dá para pular corda. Não chove há
vários dias. Não ter farinha de trigo é gota d´água da
falta de respeito de tudo que te falta. Os pingos que
agora caem sobre sua janela são os do cimento no
frescor de projetos dos outros. Será que, precisando,
você conseguiria pedir aos vizinhos para colocar
comida pronta na sua porta? Doze mil mortes, você
ainda quer pular corda?

    Você, que só se mantém sólida na falta de ruídos e
na ausência de estranhos, tem que receber sorrindo
alheios pedreiros sem máscara. O supermercado não
tem farinha! O ar está seco. Seria bom comprar um
oxímetro? Vinte três mil mortes, você ainda quer
pular corda? A briga entre quem acredita e pode fazer
quarentena com quem não acredita ou não pode
chegou até a sua cerca, percebeu? E você ainda
precisa explicar qual é a função da linguagem
contando  só  com wifi  a  21  avatares  listados em tela
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que não te respondem. A curva é uma reta. Farinha,
gente, farinha! Vinte oito mil mortes, você ainda quer
pular corda? A nação se tornou foco das atenções e
da doença. Em aula presencial eram vinte e nove
alunos. Por que abertura do comércio agora?  Pouco
ou nada se aprende. A britadeira é o ruído no canal,
quando é na fática a ênfase, a informação não está na
linguagem. Trinta e cinco mil mortes, você ainda quer
pular corda? Aí você se lembra de que é do time que
mais tem possibilidade de sair vivo e não se dá ao
direito de ter medo. Os pedreiros, pelo menos, têm
vindo limpar o que vaza para seu lado.  Um bolo iria
bem, mas não tem farinha! Cinquenta e três mil
mortes, você ainda quer pular corda? E aí você
agradece alunos sinceros sem lição reclamando de
sono e chega também agradecer o ressoar da
britadeira porque são normalidade. Mas vê com
melancolia e medo os raios de sol presos atrás do
muro que cresce: é o futuro?

    Oitenta mil mortes, você ainda quer pular corda?
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TEMPO MEDIDO EM CABELOS

MÔNICA BEATRIZ

Acordo no meu quarto-escritório-academia. Tento
me lembrar da última vez que lavei o cabelo. Acho que
deveria ter lavado ontem, mas adiei na esperança de
fazer exercícios hoje, o que provavelmente não vai
acontecer.

    Tomei o mesmo café da manhã nos últimos três
dias; não consigo ter outra ideia, então o repito. Volto
para o escritório-quarto-academia, seguida por uma
das cachorrinhas para uma visita. É comum, agora
que estou sempre em casa. Faço festinhas até ela sair
correndo atrás de algo mais interessante.

    Confiro a agenda em que anoto tudo: quando
preciso varrer o quarto, o que quero ler, quem preciso
responder e por onde. Se não anoto, não me lembro.
Penso sobre o que fazer primeiro. O que consigo
terminar rápido? Atualmente, meço muito do meu
valor próprio pela quantidade de tarefas ticadas ao
final do dia. Hoje uma delas é lavar o cabelo.
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    Começo devagar. Por mais que me esforce, só
começo a riscar tarefas às onze horas; ao meio-dia, se
tiver ido dormir tarde, e geralmente vou. Fecho a
porta do escritório-quarto-academia para caso
alguém me ligue ou para não ouvir outra pessoa da
casa em uma ligação. O objetivo é manter algum nível
de privacidade. A eficácia é duvidosa.

    Perto da hora do almoço, quando o cheiro de
oleosidade do cabelo começa a me enlouquecer,
considero buscar o tapete de yoga e usar minha
academia-escritório-quarto. Mas ainda não varri o
chão, que está cheio de torrões de terra trazidos pelas
cachorrinhas. Não tenho vontade de varrer e de fazer
exercício. Vou direto para o banho, fingindo que estou
me sentindo culpada por pular o treino.
  
    Digo a mim mesma que não vou tomar uma hora de
descanso depois do almoço. Cumpro a promessa: fico
deitada mexendo no celular por uma hora e meia. É
uma operação complicada, porque não quero amassar
o cabelo molhado no travesseiro, mas quero apoiar a
cabeça, e o meio termo consiste em forçar o  pescoço 
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contra a parede. Ainda assim, o desconforto não é
suficiente para me levar do quarto-escritório-
academia para o escritório-quarto-academia.

    Faço tarefas por mais três horas. Quando o sol se
põe, o mundo perde as regras. Abandono a agenda.
Queimo meus olhos na frente de telas, agora por
lazer. Assisto séries enquanto tricoto, passatempo
recém-adquirido. Leio algumas páginas de um dos
livros que esperava no móvel há meses.

    O tempo corre sem estrutura. Olho admirada para
meu cabelo limpo e não consigo evitar tocá-lo,
tirando a franja dos olhos, prendendo-o em um rabo
de cavalo, e soltando para prender de novo. Sinto
orgulho por tê-lo lavado. É como se tudo estivesse
entrando nos eixos.

    Amanhã, quando eu acordar no meu quarto-
escritório-academia, vou sentir que já está oleoso.
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TERRA CHATA

MONSIEUR GAYARD

Se a Terra fosse redonda, a bola não parava imóvel na
marca de pênalti.

    Ainda acredito em satélite, em homem na Lua, em
avião indo para o Japão por qualquer lado, mas não
mais na redondez. A quarentena me mudou, a Terra é
chata. Pelo menos até o fim do corredor.

    Chata a vida, as tentativas de rotineirizar, de
acordar na hora certa, dizer em voz alta que este será
o primeiro dia do resto da minha vida; fazer a barba,
tomar café, e sentar no computador na hora certa.

    Veio um ser de outro reino, e concedeu meu desejo
de parar o planeta. Havia coisas demais para fazer:
trabalhos, exigências, arrumações, tudo atrasado.
“Alguém pare o mundo, que eu quero me
reorganizar!”. O mundo parou.

    Pergunta aí se eu consegui me organizar.
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    Porque não parou para tudo: ainda tem que
almoçar e jantar, e pôr a mesa, e ir ao banheiro, e
obedecer à ordem de tomar banho. Isso leva tempo. E
assistir jornal da manhã, tarde e noite, porque a
notícia pode chegar a cada minuto. Não é mais CBF e
FPF. Agora, é STF e MPF. O corpo não parou. O que
parou foi a sensação de urgência. Mas não parou o
sentimento de culpa.

    O ser é tão pequeno que cabem centenas deles
numa gota de saliva de meio micrometro. Essa gota
que demora quarenta horas para cair ao chão. Que
fica aí no ar esperando eu aspirar, e hospedar o ser, e
oferecer minha ramificação pulmonar para ele
desmatar e se apossar e ficar rindo. Coisa chata. Tem
que ventilar o ambiente, tem que desligar o ar
condicionado, que só faz fluir as manadas de
partículas montadas pelo ser do outro reino, caçando
traqueias.

    Na televisão, aparece o ônibus urbano, tudo
resolvido, pois não tem mesmo ar condicionado. É só
abrir todas  as   janelas  nessas  fresquinhas  madruga-  
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das de inverno e abarrotar de pessoas mascaradas. 

    Para o ônibus urbano, a Terra é um disco: ela é
chata, mas ao mesmo tempo é redonda, e o circular
circula — cheio de gente e de bilhões de seres
cavalgando gotinhas.

    E eu, que não estou compelido, pela fome ou pela
penúria, a me apinhar no ônibus, fico aqui em casa,
me queixando...

    Se um dia a curva baixar, eu vou para a rua. Vou
vestir um terno cinza, vou carregar uma bíblia e vou
para o ponto de ônibus. Vou cuidar de ficar a mais de
dois metros e vou projetar a voz através da máscara, e
falar e falar até a máscara ficar úmida, e eu enxergar
as gotinhas de saliva se soltarem e brilharem no sol
alaranjado da madrugada. Pérolas.

    “No princípio, era a palavra.”

    “E a palavra se fez carne, e veio morar entre nós.”
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    A palavra fica no ar. A gente respira a palavra. E ela
penetra na nossa faringe, e se faz carne, e finca
moradia em nós.

    O coveiro também sabe que a Terra é chata. E cheia
de buracos. Até o infinito.
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ISOLAMENTO SOCIAL

YARA FERNANDES SOUZA

Dona Hilda já está em seu lugar na fila do banco de
madrugada. É o terceiro dia em que ela vem na
tentativa de receber o auxílio emergencial. Desta vez,
chegou muito cedo e pegou um dos dez primeiros
lugares.

    Dona Hilda vende bolo há tanto tempo que nem se
lembra mais há quanto. Criou assim seus quatro
filhos, que já são homens feitos e foram embora. E
agora, na velhice, não depende de nenhum deles.

    Depois de alguns anos vendendo pedaços de bolo e
copos de café na porta das empresas, conseguiu
economizar e abrir uma pequena venda de bolos
inteiros. Faz bolos redondos de sabores variados,
como laranja, chocolate, milho e aipim. Até que veio a
pandemia.

    O vento dessa madrugada é um pouco severo para
sua idade. Dona Hilda já tem cabelos brancos nas
têmporas  e  algumas  rugas ao redor  dos  olhos  e  da 
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boca. Suas pequenas mãos fecham com força o xale
azul que a protege, sentada no pequeno muro que
contorna a agência bancária. A máscara de algodão,
que cobre a boca e o nariz, protege mais do frio do
que do vírus.

    Quando o sol começa a surgir, a temperatura se
torna mais confortável e mais pessoas chegam. Em
pouco tempo, há mais de cem delas na fila, mesmo
antes da abertura do banco.

    Dona Hilda abre a sombrinha colorida para se
cobrir dos raios de sol e ouve os assuntos do dia.
Alguns comentam sobre os novos números de mortes
e doentes, alguns falam do governo.

    Dona Hilda descobre que muitos ali são pequenos
comerciantes, como ela. Vendedores de chips de
celular, de carregadores, de bananas, de coxinhas, de
roupas. Outros fazem pequenos serviços dos quais as
pessoas parecem precisar menos hoje em dia — são
costureiras, encanadores, pedreiros. Alguns tinham
empregos   com carteira  assinada,  mas  perderam  há

56



meses e, nessa época de contágio, ninguém vai
contratar ninguém. Dona Hilda ouve muitas histórias
como a sua, de pessoas que não conseguiram acessar
o tal aplicativo e só querem saber como receber o
dinheiro.

    Há também muitos relatos de pessoas próximas
que pegaram a doença. De parentes queridos e
amigos que faleceram. De outros que não
conseguiram teste na unidade de saúde. Outros que
morreram dessa doença, mas registrou-se como uma
outra.

    Depois de algumas horas, Dona Hilda consegue um
lugar do lado de dentro da agência e uma senha.
Enquanto aguarda, ela se senta em uma das cadeiras
azuis e vê a reportagem na TV sobre a Covid-19, com
todas as informações atualizadas do dia e reforçando
as orientações sobre o necessário isolamento social.
Um médico entrevistado fala sobre a importância de
todos ficarem em casa. Isolamento social... Dona Hilda
se pergunta quem é que está isolado de quem.

    Ela é  atendida   e   finalmente consegue receber  os   
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600 reais do auxílio emergencial do mês. No mês
seguinte, haverá outra batalha. 

    Quando sai da agência, já existe uma fila com umas
duzentas pessoas mascaradas debaixo do sol,
aguardando a oportunidade de ficarem em casa.
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