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Por muitas vezes quando vou apreciar as 
apresentações festivas dos alunos dos cursos de 
Letras em seus saraus ou em festividades como 
o halloween, muito me impressionam as suas 
criações ou declamações poéticas. Fico admirada 
e encantada com todo aquele envolvimento dos 
alunos, com a qualidade dos contos, crônicas e 
poesias que com muita seriedade e paixão pela arte 
eram lidos e declamados.

Me encanta também, como aos professores, quando 
seus alunos comunicam que estão participando de 
concursos literários promovidos por bibliotecas ou 
outras instituições.
Foi acompanhando todo esse processo de criação 
literária que vem crescendo em nossos alunos dos 
cursos de Letras que nasceu entre os professores 
a ideia de um concurso na Sumaré. Ideia que foi 
amplamente elogiada pela direção do Centro 
Universitário, oferecendo todo apoio na construção 
desse primeiro concurso que contou com excelentes 
produções, e, fazendo jus à qualidade dos trabalhos 

recebidos, estamos lançando esse e-book para 
que mais leitores possam apreciar uma produção 
literária da qual muito nos orgulhamos.

E para encerrar minha apresentação desse primeiro 
trabalho de criação, transcrevo a seguir as palavras 
do coordenador dos cursos de Letras, professor Raul 
Arriagada que exprime nosso sentimento:
“É bonito poder dar essa oportunidade aos alunos 
e perceber que no ensino e convivência, nós, 
professores, também aprendemos com o que os 
alunos trazem e expressam. E um concurso de 
contos motiva os alunos, desperta seu interesse, 
pois encontram ali um canal pelo qual podem se 
expressar e serem lidos”.
Tenho certeza que a leitura desse primeiro livro irá 
encantar ao leitor como muito nos encantou.

Maria Elena Vercesi
Pró-Reitora de Educação, Pesquisa e Extensão

Apresentação
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Prefácio
 Os sentimentos e feitos humanos desde 
sempre foram recriados nas artes. A arte assim, 
em suas diversas manifestações, perpetua essas 
ações e, curiosamente, questiona o mesmo 
ser humano. E nos tempos atuais, de grandes 
artistas sendo revisitados em exposições na 
cidade e de eventos literários promovendo 
a releitura de autores consagrados, surgem 
jovens vozes que mantêm viva a tradição da 
arte escrita.

 Saúdo com muita alegria e vigor esses 
jovens talentos que a exemplo de Virgílio, 
Cervantes, Shakespeare, Poe, Rilke, Alencar, 
Neruda, Ginsberg, Borges, Lispector seguem 
os passos da expressão escrita, desafiando 
convenções e arriscando novos caminhos. O 
escritor e prêmio Nobel Mario Vargas Llosa dizia 
que “só quem entra na literatura como se entra 
na religião, disposto a dedicar a essa vocação 
seu tempo, sua energia, seu esforço, está em 
condições de chegar a ser verdadeiramente um 
escritor e escrever uma obra que o transcenda”, 
ou seja, a escrita exige uma dedicação amorosa. 
E é isso que encontramos nos escritos dos 
alunos que enviaram seus contos e poesias.

 O 1º Concurso de Contos e Poesia 
do Centro Universitário Sumaré por meio 
do curso de Letras pretende revelar novos 
talentos literários, mas também promover a 
escrita e a leitura num mundo de acelerada 
transformação e avançada tecnologia. Porque 
para ler, precisamos ter tempo e nos deligarmos 
um pouco daquilo que nos cerca. A arte escrita 
precisa desse afastamento, e os jovens escritores 
que aqui apresentamos nos convidam a ler e 
refletir. Alegra-nos a generosidade com que os 
estudantes enviaram seus textos. 

Agradeço a todos eles pela confiança e 
empolgação pelo concurso. Desejo a todos 
eles, a exemplo das palavras citadas acima por 
Vargas Llosa, um entusiasmo permanente pela 
literatura e que nunca desistam de seus sonhos.

Boa leitura!

Dr. Raul I. Arriagada
Coordenador do curso de Letras do Centro 
Universitário Sumaré
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Professora Valdirene Pocani da Rocha, Rudson Mazzorana – aluno ganhador do Concurso, Raul 
Ignácio Valdivia Arriagada, Coordenador dos cursos de Letras e Professora Renata Esteves.
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Não sou negro. Tenho olhos claros, pele branca e 
rosto oval. Praticamente um nórdico, diria. Estou 
bem longe de ser um gorila. Portanto, não há o 
que temer. Pode me folhear sem receio de sujar 
as mãos. Minha raça é incrivelmente pura. Então, 
nada de me olhar com estes olhos arregalados de 
desenho animado. Não interessa muito saber quem 
sou ou de onde vim. Quer dizer, não por enquanto. 
Se você é do tipo que rói as unhas, tem estômago 
fraco, gastrite ou azia, talvez devesse repensar em 
continuar. Mas sinceramente, seria muito bom que 
continuasse. Assim poderia entender o rato de 
laboratório que sou; de esgoto, quem sabe. Talvez 
até sinta pena. Talvez sinta vontade de me matar. 
Talvez me ame, quem sabe. Rato de laboratório ou 
de esgoto? Deixo o rótulo ao gosto do freguês e, 
confesso, que de freguês, ela entendia. 

Era uma sexagenária que já nasceu sem manto. 
Rezava de quatro com um crucifixo de madeira 
envolta do pescoço. Admito que eu jamais usaria 
aquele tipo de coisa. Não que fosse brega ou 
estivesse fora de moda. É que, em meu pescoço, 
aquilo certamente pegaria fogo. E era muito 

antagônico, porque aquele crucifixo não combinava 
com ela. Pois é. O crucifixo e aquela senhora não 
dialogavam. Era pavoroso de se ver. Afinal de contas, 
aquela santa imaculada tinha nome de pecado. 
Lascívia. Isso mesmo. Nome um tanto profano e 
revelador. Nome que desliza como gozo pela boca. 
Nome que diz muito sobre a natureza sexocêntrica 
daquela velha.

Uma vez, em uma noite qualquer, lembro que ela 
estava enrolada em um roupão de banho de cor 
vermelha. Um de seus ombros estava em evidência. 
Até que eram bonitos e bem cuidados, mas 
carregavam uma história não tão bonita assim. Bem, 
a beleza depende dos olhos de quem vê. Como não 
conheço seus olhos, não me atrevo a dizer se os 
enxergaria com beleza ou feiura, amor ou pavor. 
E preciso dizer que isso pouco me importa. Assim 
como pouco me importa o que pensam sobre o 
que fiz. A intensidade da dor só pode ser medida 
por quem sente. E confesso que, por dentro, eu 
sangrava um sangue tão vermelho como aquele 
roupão. Enfim, voltemos aos ombros da velha.  
Havia duas tatuagens: um triângulo negro invertido

Aluno: Rudson Mazzorana
Unidade Sumaré

Melhor
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e outro amarelo, em forma de estrela de Davi.

Naquela noite, eu a espiava por meio de uma janela 
indiscreta. Ninguém me via. Afinal, sou um pássaro 
fantasmagórico, um urubu talvez. Conheço cada 
cômodo daquela casa-laboratório como se fosse 
um rato. Um rato que conhece todo o encanamento, 
todas as ratoeiras e armadilhas de um determinado 
lugar. Pois bem. Naquela noite, gélida como meu 
sangue, ela se encontrava em pé sobre uma cadeira. 
Havia um gravador em suas mãos. No chão, uma 
caixa vermelha aberta e um vidro com pó branco. 
Alucinada e, ao som melancólico de Chopin, a velha 
Lascívia, com olhos de loucura e fixos na banheira, 
começava a gravação. Lembro que seu discurso, 
rimado e sentido, era forte e violento como um lobo. 

“E foi assim... Como a mesma política que o diabo usa 
no inferno. Entrou em meu quarto em uma noite de 
inverno. Arranhou as minhas costas, enquanto tirava 
o terno. Rasgou meu vestido como quem rasga um 
caderno. Mordeu minhas orelhas como se fosse 
um cão. Na cintura, muitas unhas e quase nada de 
mão. Tirou-me a calcinha como quem arrebenta um 
cordão. Entrou em mim como quem fura fila. Tapou 
minha boca como quem fecha mochila. Prometeu 
minha morte se não ficasse tranquila. Olhou-me 
sem pena enquanto me fodia. O nazista era judeu e 
me engoliu mesmo sendo judia”. 

Após gravar o que acabou de ler, ela desceu da 
cadeira. A banheira estava fervendo. A vontade de 
se jogar era enorme. O que ela queria era nunca 

mais acordar. Queria que alguém a encontrasse 
afogada na banheira, com a pele soltando dos 
ossos. Quem sabe assim, seria notícia de jornal e 
as pessoas teriam pena dela. Tudo o que ela sentia 
naquela noite era ausência. Ausência dele. Ou dela. 
Ou de mim, quem sabe. Enquanto sentia a dor da 
solidão, eu não sentia nada. Na verdade, talvez ódio. 
Ao descer da cadeira, acariciou o ventre com um das 
mãos. Então, desnorteada, caminhou em direção 
àquela banheira fervente e insólita. Havia uma 
cortina branca entre a cadeira e a banheira. Atrás 
da cortina, tirou o roupão, mas nunca o crucifixo. 
A sombra da cortina revelava a beleza das curvas 
de seu corpo gasto. Sim, gasto. Porque a idade é 
corrosiva e o tempo é, indubitavelmente, um cavalo 
selvagem. 

Entre vários nomes que a velha tinha, dois deles 
ainda martelam dentro de minha cabeça: Maria e 
Madalena. Sim, ela discursava como se fosse Maria 
ao passo que olhava com olhos de Madalena. E 
dentro daqueles olhos cabia um abismo inteiro. 
Apesar da minha pouca idade, aprendi a não ter 
medo de cair, matar ou morrer. Então, pouco me 
interessa o tamanho do abismo ou quem nele cairá. 
Aprendi, desde cedo, a decifrar enigmas, andar em 
labirintos, enxergar no escuro, acariciar espinhos e 
domar éguas arredias. Não tenho sequer medo da 
morte. Afinal, já morri muitas vezes. Morri de fome, 
morri de frio, morri de medo, morri mesmo vivo no 
chão gelado. Morri como quem morre em um pau-
de-arara ou sobre uma cadeira do dragão. A morte 
acariciou minha nuca tantas vezes que se tornou
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amiga de quarto, minha bonequinha inflável e 
inflamável. 

Naquela noite, como em tantas outras, ela havia 
se perdido no abismo que era. Por vezes, se olhava 
no espelho, mas não se reconhecia. Sentia-se suja, 
imunda, porca. Talvez nem limpasse os ouvidos, pois 
passou anos sem ouvir. Quem sabe nem enxergava 
mais, já que nunca via o que estava a um palmo 
do nariz. No entanto, a memória não falhava. A 
memória daquela velha era um vampiro que sugava 
até a última gota. Era uma memória boa, traiçoeira, 
sedutora, insana e, por vezes, maldita. Ela se sentia 
só. Porém havia tantas Lascívias dentro dela, que era 
quase impossível se sentir só. Era isso que ele dizia, 
era isso que eu também achava. Continuo achando, 
quem sabe. 

E após desistir, pela milésima vez, de se matar, 
ela repetia as ações como se fosse um mantra. 
Desligava o gravador e o guardava dentro daquela 
caixa vermelha. Então, olhava-se mais uma vez no 
espelho como quem procura algo que nunca vai 
encontrar. E até os pensamentos dela eu conseguia 
escutar. E eles me diziam que ela só lavava o rosto 
porque ele dizia que o espelho também gosta de 
coisas limpas e bonitas. E como ela era uma cadela 
obediente, lavava. Não tinha força o bastante para 
enfrentar um Hitler. Tudo o que ele dizia era uma 
ordem. Para uma vaquinha de presépio, o não é 
um sim ou talvez, nunca um não. E aquela velha 
dos infernos era um gado marcado. Um gado já 
condenado a uma vida de pasto sem grama. Uma 

prisioneira. Sim, uma prisioneira de portas abertas. 
Era justamente assim que aquela égua arredia se 
sentia (...) 

Capítulo 2

Chuva. Frio. Raios e trovões. Naquele dia, enquanto 
o mundo desabava, eu estava protegido dentro 
daquele esconderijo secreto. Como um bom animal 
que sou, aprendi a me esconder entre ratos e baratas. 
Lembro-me da vez em que ela me perguntou do 
que era feita minha mente. Sem hesitar disse que 
era feita de tesouras, navalhas, ecos diabólicos, 
teias de aranha, ratos e baratas. Mas isso é assunto 
para depois. O que você precisa saber agora é que 
todo cômodo daquela casa-laboratório era feito de 
poeira, mofo, paredes falsas, porões, areia movediça 
e experimentos científicos e desumanos.
Alguns dias depois da última tentativa de suicídio, eis 
que ele apareceu. Sem camisa e com uma toalhinha 
vermelha em volta do pescoço. Em um de seus 
braços a tatuagem do Sol Negro, símbolo utilizado 
pelo misticismo nazista. Aquela tatuagem mostrava 
um pouco o que aquele homem representava: um 
neonazista de extrema direita. Um filho da puta 
revivificado de ideias arianas. Um velho lunático 
que sobreviveu aos desafios do mundo pós-guerra. 
Aquele Sol, negro como a noite, funcionava como 
uma espécie de um novo movimento religioso. 
Havia também, em seu peito, um triângulo negro 
sobre um amarelo. 
O nome da besta era Jack: um homem na casa dos 
sessenta; tóxico, insano e desprezível. Era tão ignóbil
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que me dava ânsia. Aqueles olhos de nazista 
escondiam ruas e avenidas. Eram olhos de cobra. 
Olhos de quem não tem nada a perder. Apesar 
de sua cara de carrasco e corpo robusto, possuía 
uma saúde debilitada. Havia algo errado com sua 
respiração. Naquele dia, ele estava com o rosto 
todo lambuzado de creme de barbear. Enquanto 
se preparava, sintonizou uma estação de rádio e 
escutou uma música intitulada “Nazi Marching 
Song”. Então, pegou sua velha navalha, uma bacia 
com água e começou o trabalho ao ritmo da música.

À medida que se barbeava, Jack afiava a navalha 
na bacia como se estivesse cortando o pescoço de 
alguém. E cortar pescoços era um de seus trabalhos. 
Quase sempre voltava com as botas sujas. A alma já 
estava encardida. Chego a duvidar se um dia teve 
alma. Assim como duvido que eu tenha. 

Pouco tempo depois, entrou Lascívia. Vestia a 
velha camisola de sempre a qual lhe cobria os pés. 
Ela ficou parada em um canto. Nem maluca, nem 
normal. Apenas olhava. Olhava aquele homem 
como se o endeusasse ou procurasse decifrar a 
alma que ele nem tinha. Aos poucos, começou 
a caminhar passos lentos e cheios de silêncio. 
Caminhava tão silenciosamente como se fosse dar 
o bote a qualquer momento. Uma chave de braço, 
talvez. Estranhamente começou a fazer carinhos nas 
costas de Jack que se barbeava e assoviava ao som 
de uma perturbadora marcha nazista. Sem mais, a 
velha decidiu desligar o som do rádio. 

“Preciso te falar uma coisa, mas não sei como.”, ela 
sussurrou enquanto ele se arrumava em frente ao 
espelho.

“A noite vai ser longa. Estou muito ansioso.”, Jack 
respondeu com voz grave e respiração ofegante. 
“Vou me encontrar com um homem no banheiro”, 
continuou.

“Tem andado por lugares tão limpos ultimamente.”, 
ela disse. Ele sempre andava por lugares escuros, 
fétidos e estranhos. Banheiros, esgotos, túneis, 
motéis, estacionamentos, matas, precipícios, ruas 
sem saída. Era um homem de palavras secretas, 
língua codificada, vocabulário enigmático e frases 
com segundas intenções. “Qualquer dia quando 
você chegar em casa...”, ela hesitou.

“Os meus olhos estão cansados, mas consigo ver 
nitidamente as minhas imperfeições.”, ele filosofou. 
“O tempo é realmente corrosivo”, completou.

“Gosto dos seus olhos, mas sinto falta dos seus 
ouvidos.”, Lascívia reclamou como uma criança 
sedenta por amor e atenção. Ambos viviam em um 
relacionamento monocórdico. Os diálogos eram 
ecos, ruas de mão única, monólogos. A ausência era 
a mocinha e o silêncio, o vilão. 

“Precisarei ter mãos firmes hoje. A mistura já está na 
seringa.”, ele disse enxugando o rosto. Com o rosto 
já seco, a barba aparada e o bigode feito, o maldito 
começou a se vestir. “Levarei a navalha como
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precaução.”, comentou. 

“Alguns dias atrás, tentei me matar.”, ela revelou. 

“Não sei onde estão os meus sapatos”, a carranca 
retrucou. Ele estava quase atrasado para seu 
encontro pérfido e cheio de lama. Todos os seus 
encontros eram cheias de lama. O sangue dele era 
feito de lama. 

“Estão no baú. Afinal são seus velhos amigos de 
guerra. Valem ouro.”, ela ironizou. 

“Ando com a memória fraca e os nervos à flor da 
pele. Por acaso você não viu os meus sapatos?”, 
perguntou. 

“Estão no baú. Já disse.”, a velha respondeu alterada. 
“Lavei-os. Estavam tão sujos.”, disse.

Depois de uma pausa, Jack começou a bater em 
seu rosto com raiva e implicância. “Preciso parecer 
mais novo, mas o rosto não ajuda.”, disse. Naquele 
instante, ele agarrou Lascívia com força pelos 
ombros e a encarou profundamente. “Se eu usar 
aqueles sapatos que não sei onde estão, pode ser 
que meus pés sejam a atração principal e o meu 
rosto fique em segundo plano.” – ao desabafar 
soltou Lascívia que estava prestes a urinar de medo, 
pânico ou nervoso. 

“Enchi a banheira com água fervente. Tomei uma 
dose extra de calmante e experimentei aquele 

pó branco que encontrei em sua gaveta.”, a velha 
confessou quase sem ar. Conseguia sentir as batidas 
daquele coração velho de longe. Parecia que iria 
saltar pela boca. Foi nesta hora que percebi que ela 
até tinha um coração. 

“Não sei por que estou tão agitado. Talvez seja por 
ele ser gay. E como se não bastasse é Judeu. Um 
viado judeu! Consegue imaginar?”, ele disse. Após 
ter uma crise de riso nervoso, começou a esbravejar. 
“Impressionante a quantidade de homossexuais 
e judeus ainda vivos. Raças anormais, deformadas 
e fora dos padrões. Já nasceram mortos.”, concluiu 
entredentes. 

Confesso que naquele exato momento, meus 
nervos quase explodiram e senti meu coração sair 
de mim. Percebi que também tinha coração. Pensei 
em aparecer e estragar tudo. Certamente o mataria 
naquela hora. E seria uma morte bem rápida. Então 
respirei e achei melhor esperar. Afinal de contas, 
ele não merecia morrer de forma rápida. Teria que 
agonizar e implorar por vida antes. A morte não 
poderia ser amiga dele. A morte teria que devorá-
lo vivo assim como o ácido que ele derramava em 
gays, negros e judeus. A morte, para ele, teria que 
ser corrosiva como o tempo que ele tanto odiava. 

O filho da puta colocou sua estratégica gravata 
borboleta vermelha e se olhou mais uma vez no 
espelho. “Convidativo?”, ele disse. “É assim que vou 
atrair o coelho para a toca.”, afirmou com vontade. 
Ele saboreava tudo o que dizia. E quando odiava 
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algo, costumava saborear ainda mais. Era um animal 
vil e peçonhento. Mas nunca igual a mim. Nem em 
sonho ele esperava o futuro que fatalmente teria. 
Um rato de laboratório pode ser tão traiçoeiro 
quanto uma serpente. “Porque não disse que meus 
sapatos estavam no baú?”, ele disse. Calçou os 
sapatos e se preparou para se retirar.

 “Não me deixe sozinha. Li no jornal coisas horríveis. 
Acredita que trancaram uma mulher dentro do 
armário só porque ela era anarcofeminista?”, disse 
Lascívia aos prantos. “O corpo foi encontrado pela 
manhã. A boca estava costurada com uma linha 
vermelha. Em um dos seios, um triângulo vermelho.”, 
disse horrorizada. 

“Quantos anos me daria, donzela?”, perguntou o 
demônio. 

“Tem alguma coisa a ver com isso, Jack?”, indagou 
a diaba. “Por que os sapatos estavam sujos de 
sangue?”, disse. 

“Acho que as tatuagens estão bem escondidas. Não 
me espere para o jantar. Voltarei tarde.”, disse Jack 
com naturalidade, mas com muita pressa. 
“Vai lavar o banheiro no final, querido?”, provocou 
Lascívia. 

“A noite vai ser fria. Pode ser que chova.”, disse Jack 
pegando sua maleta, companheira de todas as 
horas insanas e profanas. 

“A chuva lavaria o sangue dos sapatos, Jack?”, lançou 
a pergunta na tentativa fracassada de intimidá-lo.
“Ainda temos linha vermelha em casa, Lascívia?”, 
rebateu em tom extremamente ameaçador. 

Apesar de muito atrasado, Jack colocou a maleta 
no chão e começou a folhear um jornal. Estava 
visivelmente ansioso. Aliás, ele vivia ansioso. Eu 
sabia o que ele queria. O filho da puta queria saber 
sobre as últimas notícias. Queria saber se havia 
saído algo estranho (...)

“Não sei o que procura. Mas li sobre um 
atropelamento. A vítima estava de bruços. Parece 
que era deficiente visual e homossexual. Tinha uma 
tatuagem no peito. Amor eterno. Era o que dizia. Não 
entendo porque após passarem por cima do corpo 
tantas vezes, sentiram necessidade de esfaqueá-lo.”, 
comentou a velha com certo pavor e reprovação. 
Confesso que senti uma dor incrível. Pensei que fosse 
vomitar. Aquela notícia me embrulhou o estômago 
e me deu vontade de matar os dois. Quase perdi a 
dignidade que nem tenho naquela hora. Comecei a 
me beliscar nervosamente. Mordi meus lábios com 
tanta força que chegou a sangrar. Amor eterno. 
Isto martelou dentro de mim e me doeu todos os 
órgãos. Amor eterno. Isto é o que não saia de minha 
mente doente e perversa. Amor eterno. Isto é o que 
ainda não sai. 

“Já deu minha hora”, ele disse.

“A hora dele chegou muito antes. Era tão jovem. 
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Os meus pequenos teriam a mesma idade. Não 
sei, mas quando li sobre este rapaz, meu coração 
se encheu de tristeza. É uma dor que vem daqui.”, 
a velha disse colocando as mãos de uva passa no 
ventre. “Um triângulo rosa foi encontrado atrás da 
nuca do jovem. O que me diz?”, completou com um 
sugestivo ar de acusação. 

“Acho que tenho tudo o que preciso nesta maleta.”, 
depois de uma pausa ele intimou. “Lascívia...”
“Estou aqui, Jack.”, a cadela obediente fez, como de 
costume, uma contingência. Uma mão perto da 
testa e a outra colada ao corpo. Corpo ereto. Olhar 
atento e fixo. 

“Lave o seu rosto. O espelho também gosta de 
coisas bonitas.”, disse o diabo. Apesar do amor 
que ele dizia sentir por ela, não havia carinho nas 
palavras. Ela, para ele, era como se fosse um objeto 
quebrado que não tem mais conserto. Uma coisa. 
Um ser inanimado. Uma perfeita vaquinha de 
presépio. Uma idiota. Simplesmente um triângulo 
negro. Nada mais.

“Não quero ficar sozinha. A maçaneta está quebrada. 
Pode entrar alguém a qualquer momento.”, ela disse 
em estado de pânico. As pernas tremiam e as mãos 
suavam frio. 

“Há tantas Lascívias em você que seria impossível 
se sentir só.”, ele disse. “Mas se precisar de ajuda, 
chame Madalena.”, sugeriu.

“Você sabe muito bem que Madalena já não mora 
mais aqui.”, ela gritou.

“Então chame por Maria. Ela há de te acalmar.”, disse 
sarcástico.

“Nem Maria, nem Madalena. Elas foram embora e 
não irão mais voltar.”, disse histérica.

“Minha nossa!”, exclamou o vadio.

“Respiração outra vez?”, ela se preocupou. Sempre 
tive curiosidade em entender porque ela se 
preocupava tanto com aquele merda. Nunca 
compreendi como ela pôde ser tão nojenta ao ponto 
de rastejar por alguém que a cuspia diariamente.
“As minhas luvas...”, ele disse. 

“Estão na maleta. Vi quando as guardou.”, respirou 
aliviada. “Não me deixe sozinha. Estou com um 
pressentimento.”, disse desesperada. 

“A descarga do banheiro está quebrada. Evite 
defecar até amanhã.”, recomendou o bandido. 
“Qualquer coisa chame por Maria ou Madalena.”, 
sugeriu. 

“Elas não moram mais aqui. Porque nunca me 
ouve?”, a velha caiu em prantos. Mesmo a vendo 
implorar e soluçar como uma criança indefesa, eu 
não senti a menor piedade. 

“Já disse que te amo?”, o cretino a perguntou com 
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certo ar de ternura. A última vez que ele disse que 
a amava foi há três anos. Lascívia confessou aquele 
dia que gostaria de escutar aquilo mais vezes. Disse 
que se importava muito com ele e que rezava todos 
os dias por sua saúde. Jack, por sua vez, disse que 
a doença está na alma. Com certo ar de deboche, 
disse que era ateu e que estava se lixando para o 
que acontece depois que a corda rebenta. Com 
os olhos cheios de lágrimas, a velha revelou que 
aprendeu a rezar pelos dois. 

“E já aprendeu a rezar sem ser de quatro?”, satirizou 
o doente.

“Está equivocado, Jack.”, suspirou com ar de vítima. 
No entanto, cada vez que ele olhava o triângulo 
negro no ombro dela, era aquela imagem que ele 
via. E aquele triângulo tinha sido feito por ele para 
que ela nunca se esquecesse de onde veio e o que 
era. Aquele triângulo foi feito por ele para que ele 
nunca a perdesse de vista. E era um tipo de fetiche 
ou maluquice. No entanto, o que eu sei, é que cada 
vítima daquele maluco era carimbada com uma 
tatuagem daquela. Cada cor, um significado. Cada 
cor, um porquê e fim. 

“Qualquer coisa chame por Madalena. Maria é muito 
bobinha.”, recomendou o carrasco que fez uma 
reverência de Hitler. “Salve a vitória.”, pronunciou e 
se retirou. Curvada, Lascívia permaneceu. A noite 
estava bem chuvosa e o coração daquela velha 
relampejava e chovia intermináveis gotas. 

Após um relâmpago, a luz entrou em curto e se 
apagou. Voltei para minha toca e comecei a me 
preparar para entrar em cena. Lembro que pensei, 
repensei, arquitetei, questionei, respirei e decidi. A 
hora da serpente havia chegado. Em minha mente, 
feita de ratos e baratas, uma voz sussurrava: “Há 
certos ovos que precisam ser esmagados ainda 
no ninho.”, eis o mantra que me comandaria e me 
levaria ao limite da loucura. 

Capítulo 3

Era uma noite maldita. Confesso que mal consegui 
dormir. Aliás, quase nunca dormia. Quando eu não 
tenho sono costumo conversar com os ratos, as 
aranhas, as paredes e até comigo mesmo. Naquela 
noite nefasta não foi diferente. Quer dizer, eu estava 
mais ansioso do que o normal. A ansiedade me 
corroía os órgãos e alimentava os demônios da 
minha mente. Sim, demônios. Porque metade de 
mim é feito de anjo com asa quebrada, e a outra 
metade, deve ser mesmo o demônio.

A casa-laboratório ficou sem luz por 
inexplicavelmente três dias. Lembro-me bem o que 
Lascívia fez. Ela acendeu uma vela, se ajoelhou e 
começou a rezar. Naquela noite, inacreditavelmente, 
ela havia tirado o crucifixo por alguma razão que 
não me recordo agora. Enquanto ela rezava, eu me 
preparava para sair da minha toca. Meu esconderijo 
era escuro mesmo quando era dia. Tinha uma visão 
privilegiada daquela casa inteira. Havia algumas 
câmeras secretas pelas quais eu conseguia espiar 
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cada movimento, cada passo. Coloquei as minhas 
luvas de couro nas quais meus dedos ficam de fora, 
enrolei um cachecol no pescoço e vesti uma jaqueta 
preta. As minhas calças, também pretas, possuem 
dois rasgos nos joelhos. Usei-as. Calcei minhas botas 
de guerra e fui para onde eu entraria. 

Repentinamente a luz voltou. Mesmo do lado de 
fora consegui escutar o barulho estridente do 
despertador. Como de costume, Lascívia o desligou 
rapidamente. Aquela era a hora em que ela abria a 
gaveta e tomava seus comprimidos vermelhos. Às 
vezes os engolia sem ajuda de nada. Às vezes os 
mastigava como quem almoça ou janta. Aquela 
também era hora em que pegava sua inseparável 
caixinha vermelha. Era uma caixa com luz própria a 
qual tinha alarme e apitava quando algum estranho 
se aproximava. Aquela caixa não era um objeto 
qualquer, era como se fosse o braço ou a perna dela. 
Quem sabe o coração. Quem sabe a alma. Era tudo, 
menos uma simples caixa. 

Pois bem. A velha sempre abraçava aquela caixa com 
vontade e, com a mesma intensidade, costumava 
beijá-la várias vezes. Esperei ela guardar a caixa. Ela 
sempre fazia muito barulho para trancar a cômoda 
em que a caixa dormia. Respirei fundo. Chovia 
muito. O barulho da chuva chegava a perturbar. 
Toquei a campainha. Pelo buraco da fechadura, 
consegui ver a cara de espanto daquela velha. Ela 
colocou as mãos no peito como se sentisse medo de 
algo ou alguém. Toquei novamente; só que agora 
com mais força. Lascívia jogou um salto vermelho 

contra a porta. Toquei mais uma vez. Um som mais 
prolongado e ensurdecedor. 

“Já escutei. Custa esperar?”, ela disse. “Isso lá são 
horas de aparecer na casa de alguém.”, sussurrou tão 
alto que consegui escutar claramente. Abriu a porta 
com muito receio. “Boa noite. Pois não?”, perguntou 
com a voz trêmula, forçando a vista para enxergar 
melhor. 

“A senhora tem a voz muito excitante. É uma coroa 
deliciosa. Vai ser um prazer te conhecer melhor, 
sabia?”, ataquei com muita malícia e em tom 
provocativo. Ela tentou fechar a porta dizendo que 
era engano. “Não há enganos, minha senhora. Eu 
vim de longe só para te conhecer melhor e é isso o 
que vou fazer.”, empurrei a porta com toda a minha 
força. Entrei naquela sala como um animal selvagem 
que sou. Fortemente, segurei em um de seus braços 
e comecei a cheirá-la como se eu fosse um animal 
peçonhento. “Não precisa ficar nervosa. A senhora 
já tem idade. E uma senhora com sua idade pode 
ter um infarto a qualquer momento. Não quero me 
sentir culpado.”, eu disse.

“Não tem cara de quem sente culpa.”, retrucou. E 
não sentia mesmo. A única culpa que sinto é de não 
ter aparecido antes. Confesso que os olhos de pavor 
daquela velha me davam um prazer dos infernos. 
Era possível sentir cada batida daquele coração 
desenfreado, sedento por ajuda. Larguei os braços 
da velha e tranquei a porta. Pedi um café. Pedi 
assim... do nada. Pedi em tom provocativo. Talvez 
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de deboche. Silêncio. Pausa. Mais silêncio. “Não 
acredito que a senhora não vai nem me preparar 
um café.”, cortei aquela quietude ensurdecedora. 
“Porque prepararia?”, ela disse. 

“Porque não sou negro. Tenho olhos claros, pele 
branca e rosto oval. Minha raça é pura. Mereço um 
café.”, provoquei. 

“Nazista?!”, perguntou com espanto.
“Judia?”, retruquei sem hesitar e fitei os olhos em 
suas tatuagens. Subitamente encarei aqueles olhos 
já velhos, porém vivos e ainda com alguma cor. Mais 
uma vez o silêncio se fez presente. Olhamo-nos 
fixamente. Sem piscar. Por um momento cheguei a 
sentir pena dela. Pena pelo o que estaria por vir. Pena 
por ela ter uma alma branca tão encardida. Pena 
por ela ter nascido. Pena pelo meu tempo perdido. 
Durante aquela pausa longa e enlouquecedora 
tentei entender algumas razões. Tentei procurar 
respostas para minhas perguntas. 

“O que quer dizer com judia?”, disse temerosa. 
“Reconheci pela tatuagem. Refiro-me ao triângulo 
amarelo. A profana estrela de Davi”, expliquei com 
ironia e malícia. Lambi meus lábios promiscuamente. 
Ela virou o rosto como sinal de reprovação. Voltamos 
a nos olhar. Estranhamo-nos por mais algum tempo. 
Pausa corrosiva e dilaceradora. Aquilo soava como 
um soco na boca do estômago, algumas noites 
de insônia ou uma terrível crise de pânico. Pausa. 
Silêncio. Simplesmente perturbador. Enfim, as 
piores vozes são aquelas que falam mesmo mudas. 

Não sei se você sabe, mas aquelas tatuagens 
de triângulos invertidos tinham um significado 
precioso e apavorante. Aqueles triângulos eram 
uma forma que os nazistas usavam para identificar 
o tipo de prisioneiro ou vítima. O triângulo negro, 
por exemplo, era usado para identificar aqueles 
que cometeram crimes antissociais. Neste grupo 
estavam inclusos os deficientes, anões, e prostitutas. 
Já o rosa era usado para os homossexuais. O preto 
sobre o amarelo era utilizado para identificar 
arianos casados com judias. Os triângulos 
vermelhos referiam-se aos dissidentes políticos 
como comunistas, liberais, anarquistas, maçons e 
sociais-democratas. 

“Sou católica.”, sussurrou a velha completamente 
hipnotizada por mim. 

“Então seria este o motivo deste crucifixo?”, 
debochei. Comecei a caminhar por aquele cômodo 
o qual eu já conhecia como a palma da minha mão. 
Analisei cada canto, cada detalhe, cada vírgula. 
Analisei sem cerimônia nem permissão. Não sou 
daqueles que bate na porta antes de entrar ou pede 
desculpas após arrotar na mesa. Eu coloco os pés 
na mesa e me masturbo em sua frente se eu tiver 
vontade. E me masturbo com mais força se você 
fizer cara de nojo ou espanto. Este sou eu. Ou pelo 
menos o que fizeram de mim. 

“Saia da minha casa imediatamente.”, gritou com 
voz abafada. 
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“Então é aqui que a senhora se esconde.”, concluí. “O 
seu triângulo negro me diz que santa a senhora não 
é. Tenho certeza que uma mulher na sua idade deve 
ter uma tremenda freguesia. Deve esconder muitas 
aleluias embaixo da saia.”, ataquei com vontade, 
como um lobo encurralando a presa. 

“Se não se retirar, vou começar a gritar”, disse 
desesperada. Neste momento, comecei a persegui-
la por aquela sala. Um jogo de gato e rato. 
Confesso que senti um prazer filho da puta. Um 
prazer descomunal se apossou de mim naquele 
instante. Tive vontade de gozar. Totalmente insano. 
Mundanamente perverso. 

“Adoro mulheres histéricas. Acho muito excitante. 
Confesso que nunca comi uma sexagenária, mas 
gosto de museu. Parece divertido.”, gargalhei como 
um demônio. Gargalhei agudamente. Gargalhei com 
tanta sede e volúpia que era capaz de estraçalhar 
uma taça de vinho. 

“Que brincadeira de mau gosto é esta? Exijo uma 
explicação”, indagou a velha.
“E eu exijo um café”, retruquei. 

“Não bebo café”, ela disse. 

“É verdade. Havia me esquecido. O negócio é chá. 
Mas tem que ser preto porque afinal a senhora 
adora cometer um pecado.”, provoquei. 

“Faz bem ao coração.”, respondeu tentando escapar. 

“Cometer pecados?”, perguntei ironicamente. 

“Tomar chá preto.”, pontuou. 

“Sem contar que ajuda a perder peso. A senhora e 
a sua luta contra a balança.”, segurei firmemente a 
cintura daquela velha. “Sua cintura já foi mais fina.”, 
completei.

Enquanto eu segurava fortemente a cintura dela, 
Lascívia tentava se livrar de mim, empurrando suas 
mãos contra meu peito. Queria se afastar de mim a 
todo custo. Queria fugir de mim como o diabo foge 
da cruz. 

“Está cinco minutos atrasada.”, joguei Lascívia sobre 
sofá como quem arremessa uma bola de boliche. 
Lascívia caiu de joelhos sobre o assento. Estava 
muito nervosa e ofegante. Conseguia sentir o 
medo dela. Estava apavorada. “A senhora costuma 
tomar seu chá pontualmente às cinco.”, eu disse. Na 
tentativa de salvar sua pele, Lascívia correu até uma 
gaveta. 

“Sabe o que tem dentro desta gaveta?”, tentando 
me amedrontar. 

“Uma arma. Mas sei que sua vista anda ruim e 
pontaria nunca foi o seu forte.”, rebati.

“Uma hora a gente acerta.”, respondeu sem perder 
o tom de ameaça. “Sou rápida e muito boa com as 
mãos.”, ressaltou.
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“E com a boca? Trabalha com a mesma velocidade?”, 
indaguei propositalmente com ar de malícia, desejo 
e perversidade. 

“O que deseja de mim, seu moleque?”, perguntou 
olhando bem em meus olhos. Pausa. Nossos olhos 
se misturaram e se afogaram um no outro. Pausa. 
Perfurei aquela alma oca apenas com meu olhar. 
Lascívia estava hipnotizada pelos meus olhos claros 
de serpente. Repentinamente a pego pela cintura e 
a jogo sobre uma mesa. Lembro que a velha tentou 
escapar, no entanto, a virei de costas e a segurei 
pelas duas pernas enquanto a falsa puritana tentava 
fugir. Ela era realmente uma égua selvagem. 

Sem poder se movimentar, Lascívia mostrava seu 
medo por meio de uma respiração tenebrosa e 
acelerada. Juro que pensei que ela se acabaria 
ali mesmo. Contei a ela sobre a minha estranha 
vontade de arranhar a cara dela e arrancar aquela 
roupa como quem arranca uma folha de livro. Disse, 
também, que iria fechar a boca dela como quem 
fecha violentamente uma porta. A vontade que 
tive naquele momento era quebrar aqueles dentes 
amarelados como quem estraçalha uma janela. Mas 
me segurei e guardei o melhor para o fim. Já estava 
na hora do verme chegar. 

E finalmente o fim chegou. O velho Jack nos 
pegou no flagra como eu queria, e disse que eu 
havia ido longe demais. Encarei aqueles olhos de 
lobo enquanto segurava as pernas daquela velha. 
Jack começou a passar mal. O problema de sua 

respiração ficou latente. Lascívia estava atordoada 
e implorava por ajuda. Jack pediu para que eu me 
retirasse ou então me mataria. Matar? Como matar 
quem já nasceu morto?

“Você conta ou eu conto?” – larguei as pernas da 
velha que se rastejou até aquele nazista imundo. 

“Não há nada o que contar. Pegue o dinheiro e suma 
daqui.”, ele disse. 

“Mas o que está acontecendo aqui?”, a velha 
resmungou.

“Amor eterno. A sua caminhoneta passou por 
cima dele mesmo depois de tê-lo esfaqueado. A 
crueldade não tem limites, não é mesmo?”, cutuquei 
Jack.

“Refere-se ao menino morto do jornal?”, Lascívia 
indagou. 

“Refiro ao meu irmão gêmeo, seu filho, meu único 
amor. Sabia que dividíamos o mesmo quarto? 
Conhecia cada centímetro dele.”, disse com vontade 
e dor. 

“Não acredite em nada do que esta peste diz, 
Lascívia. Há uma injeção dentro da gaveta. Pegue-a!”, 
exclamou Jack. 

Lascívia obedeceu, como sempre. Correu até a 
gaveta e pegou aquela injeção com alguma coisa 
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letal. Não senti medo. Não senti pânico. Senti raiva e 
pena. Pena de mim. Nunca deles. “Meu pescoço está 
aqui, sua velha. É só injetar. Seria capaz de matar 
mais uma vez o seu filho?”, perguntei.

“Você não é meu filho. Você não é meu filho!”, 
estava pavorosamente incrédula. Mas, no fundo, ela 
acreditava em mim. E a verdade começou a matá-la 
naquele momento.

“E como a senhora acha que sei dos seus banhos 
pornográficos na beira do rio. Do estupro que teve. 
Da verruga que tem perto da vagina. Da sua falta 
de ar. De sua saúde frágil. Do horário que toma seu 
chá. Das sardas em suas costas e daquela canção de 
ninar que cantava em noites frias... Dos segredos 
que esconde dentro daquela caixa (...?)”, provoquei 
com raiva. “Lembra-se daquele desenho que fiz de 
papai? No lugar da cabeça, uma interrogação. A 
senhora ainda guarda as mechas do meu cabelo? 
Ainda tem aquela pintura azul que fiz com as 
mãos?”, disse.

Lascívia começou a chorar feito criança. Jack estava 
visivelmente atordoado. Confesso que senti tesão 
ao vê-los encurralados. Eles eram o rato da vez. Eu 
era apenas o torturador, o fugitivo do quarto de gás. 

“Hoje é o seu aniversário, mamãe. E vim te dar boa 
noite. Vim agradecer por ter nos dado a este gorila 
quando éramos crianças. Em troca de que fez 
aquilo? Medo, amor, tesão, pânico ou fuga? Pensou 
em salvar só a sua pele, não foi? Judia dos infernos! 

Não importa o motivo. Você nos deu para que ele 
pudesse fazer experimento conosco. Sabia que ele 
ficou cego, Jack? A sua ideia de mudar a cor dos 
olhos dele falhou. Os olhos dele eram castanhos. E 
eram os castanhos mais lindos que já conheci. Eu 
escapei. Você me achou e me convidou para testar 
o caráter desta maldita. Mesmo sabendo de tudo, 
você convidou o filho para testar a mãe. Pois saiba 
que ela te traiu. Ela detesta a sua cara de Hitler. 
Achou mesmo que eu faria o que você queria em 
troca de minha vida?”, disse. “Eu não tenho medo de 
morrer. Eu jamais seria morto por você!”

“Meu menino. Meu menino.”, Lascívia se ajoelhou e 
começou a bater com a testa no chão. “Me perdoa, 
meu menino.”, implorou em lágrimas de sangue. 

“Eu não sou seu menino. Seu menino nunca existiu.”, 
eu disse.

“Vá embora daqui, rapaz. E esqueço-me de tudo. Se 
não for, eu...”

“Eu vou te enterrar vivo, Jack.”, interrompi. 

Neste momento, Lascívia olhou para mim, pediu 
desculpas e um beijo de boa noite. Eu não dei. 
Disse que ela sabia o que teria que fazer e que 
a encontraria no inferno. Ela olhou para Jack e 
resmungou: “eu te odeio”. Injetou aquele líquido em 
seu próprio pescoço e caiu dura. Jack deu um grito 
de dor. Não senti nada. Peguei o bolo que havia 
preparado para comemorar o aniversário de morte 
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da velha, e respirei aliviado. 

“Grita, Jack. Grita. Mas antes coma um pedaço de 
bolo. Está uma delícia.”, ironizei.

“Peste! O que fez com ela, demônio?”, ele urrou de 
dor e pavor. Aquilo me alimentou, me nutriu.

“Ela nasceu e morreu no mesmo dia. Não é poético?”, 
disse.

“Lascívia, como vou conseguir viver sem você. 
Como?”, chorou.

“Vivendo, Jack. Ela tinha sangue sujo. Sangue judeu 
não presta, se esqueceu?”

“Mas tinha a alma branca”, gritou.

“E a sua alma? De que cor é? Eu não disse que ia 
te enterrar vivo?”, disse. Repentinamente, joguei 
uma bomba de gás venenoso no chão, tranquei a 
porta e saí. Ele gritou. Tossiu. Engasgou. Sucumbiu. 
Deve ter cuspido sangue até pelos olhos. Enfim... 
Não sinto dor. Não sinto culpa. Não sinto remorso. 
Simplesmente fiz o que tinha que ser feito. O meu 
trabalho. Afinal de contas, há certos ovos que 
devem ser esmagados ainda no ninho. Agora sim 
posso dormir em paz. Boa noite. 
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“Era o Sangue no chão.
A gravata desbotada.
Eram os punhos cerrados.
E os olhares tortos.
Era o Sangue no chão.

Músico algum faria melodia tão bela quanto
ao som surdo de socos e gemidos.
Poeta algum conseguiria descrever tamanha
beleza quanto a de um nariz quebrado.
Artista algum retrataria o mágico momento em
que um golpe é desferido atrás de outro.

Não é de se levar a mal.
Nem tampouco de se admirar.
É apenas momento, será morto no segundo
decorrente.
Não há tempo para saber o que sentir.

Era o Sangue no chão.
A gravata desbotada.
Eram os punhos cerrados.
E os olhares tortos.
Era o Sangue no chão.

Casal algum seria tão belo.
Ilusionista algum seria tão rápido.
Câmera alguma teria registro tão formal.

E é tudo pela simplicidade que decorre.
Não há porque descrever.
Não há porque sentir.
Não há porque cobrar pelo início.
Muito menos cobrar por um retorno.

A sensação de se estar livre,
de deixar o que não importa realmente deslizar.
A sensação de se estar sem rumo, enquanto se 
sente totalmente orientado.
A sensação de ter toda a calma presente no mundo 
em meio ao caos.

Era o Sangue no chão.
A gravata desbotada.
Eram os punhos cerrados.
E os olhares tortos.
Era o Sangue no chão.”

Aluno: Luan Ramos Davelli
Unidade Sumaré

Melhor

ANEDOTA
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Fernando Reis – aluno 3o melhor do Concurso, Raul Ignácio Valdivia Arriagada, Coordenador dos 
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             Imortalidade. Um acontecimento que 
desafia as leis da natureza de começo, meio e fim. 
Quebrando o ciclo, minha existência era uma fábula 
tornada realidade, atravessando eras e até mesmo 
mundos.

 Sim, o ser humano não tinha apenas 
desbravado o mistério da vida eterna, mas também 
o de viajar pelo espaço. Já estávamos indo para o 
quinto mundo e eu fui criada no terceiro.

Espera, você deve estar se perguntando, criada? 
Sim, eu sempre fui eterna. Quer dizer, sempre a 
partir do momento que meu criador me fez. Eu sou 
um robô, vê, eu não sou orgânica, feita em maior 
parte de carbono como o usual com seres vivos. 
Minhas fibras são uma liga especial de titânio, mas 
isso não é o importante aqui.

 O que é importante é que eu sou a última 
do meu tipo e ninguém sabe me consertar. Meu 
núcleo está com algum defeito e por vezes eu me 
ouço repetindo uma mensagem de erro que sequer 
me faz sentido.

 Então é assim que é morrer? Perder a 
capacidade de raciocinar e expressar minhas 
percepções sobre o mundo. Por tempo indefinido, 
permanentemente.

 Foi estranho não ter recordação alguma 
de como o mundo mudou, de como eu estava 
enferrujada, em um sentido bem literal da palavra, 
mas ele cuidou de mim. Sim, seus olhos tinham uma 
cor de cacau encantadora e suas longas madeixas 
negras pareciam muito com a escuridão que eu 
experimentei em meu desligamento. Só que eu 
não tinha medo de olhar para ele, pois você sabe, 
ele fez questão de ter certeza de que eu estava, 
como ele mesmo disse, “novinha em folha”. Eu não 
entendi a expressão, já que folhas não possuem 
essa capacidade de renovação e na verdade o caule 
produz outras folhas. Eu estava certa de que ainda 
era a mesma.

 Claro que nem tudo podem ser feito de flores 
e algumas implicações logo se acumularam. Como o 
fato de que aquele território estava sendo invadido 

Melhor

Aluno: Fernando Reis
Unidade Sumaré

Dois encontros, Um milênio.
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por monstros, seres de outro planeta vizinho. Eram 
primitivos em combate, mas inteligentes o bastante 
para viagem espacial e passarem indetectáveis por 
todos os radares. Para minha surpresa, eu agora 
podia lutar e defender aquele lugar, o que escolhi 
fazer ao lado daquele homem que me resgatou 
da escuridão. Não ser capaz de recordar minhas 
lembranças em forma de sonho ou pensar mais era 
o pior dos pesadelos.

Nunca mais.

Dias viraram noites e noites viraram semanas, mas 
nós vencemos. O lugar estava todo em ruínas, a 
bela floresta que ali habitava agora era nada mais 
do que um deserto, a magia, ou ciência, como 
preferir, tendo sugado toda a força vital daquele 
lugar. Como se ele não quisesse mais existir.
Mas esta não era a notícia que mais me abalou, por 
incrível que pareça.

Meu querido salvador não pertencia àquele mundo. 
Ele estava apenas de passagem e seu lar era longe. 
Felizmente não era longe demais que eu não 
pudesse alcançar, mas...

 Seriam apenas seiscentos anos depois, 
nada mais do que um longuíssimo piscar de olhos 
para mim, que eu saberia o que é ter a sensação 
ter aqueles olhos refletindo os meus. Sua primeira 
promessa é a de que ele voltaria para seu tempo 
natal, sim, mas me procuraria.

Eu fiz questão de continuar existindo apenas para 
isso. Eu queria o ver novamente, mais do que tudo. 
Quanto a floresta, aproveitei todo o meu tempo 
livre para fazer questão de ver o lugar florescer 
novamente. Dias viraram noites e noites viraram 
semanas que desdobraram-se em meses, anos, 
décadas e séculos diversos. A vantagem deste 
mundo é que seu sistema solar era tão menor que 
os anos eram muito mais curtos, bem como o tempo 
que uma estação durava para outra.

Quando estava tudo auto-sustentável novamente, 
até mesmo a capela erguida em nossa honra bem 
preservada, eu dormi e sonhei com ele. Meu sonho 
se tornou realidade quando mais uma vez ele me 
despertou. “Quem és tu” não foi a pergunta padrão, 
desta vez. Apenas um sorriso, um longo abraço e 
marshmallows quase queimados ao calor de uma 
fogueira naquela noite que eu não me importei em 
ver virar dia. Não estava mais sozinha.

E nunca mais ficaria, pois esta era sua segunda 
promessa. Meu salvador agora seria meu 
companheiro, para toda a eternidade. Meu querido 
herói e viajante do tempo.
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Eles querem me matar!

Já faz alguns anos que eles estão me perseguindo 
e eu sempre dou um jeitinho de escapar, mas agora 
não sei como me esconder.

Estávamos eu e alguns amigos conversando 
trivialidades quando um simples comentário 
fez-me abalar. Olhei para o lado e um dos três da 
quadrilha estava vindo atrás de mim. Ele sempre 
parece cansado, com os olhos fundos, aparência de 
desânimo sempre dizendo que a morte resolverá. 
Ele conseguiu me segurar várias vezes, mas sempre 
consigo me soltar e correr, mesmo que demore um 
tempo.

Quando o avistei me senti desconfortável perto das 
outras pessoas porque sempre me dizem que basta 
apenas minha força de vontade para não deixá-lo me 
pegar, então corri pra casa, literalmente correndo, 
e isso me fez pensar até quando terei que correr. 
Minha respiração começou a ficar mais rápida, o ar 
cada vez mais difícil para entrar, e foi quando percebi 
que a mulher da quadrilha também apareceu e 

estava me perseguindo. Ela é agitada, sempre com 
os olhos arregalados, parece que tomou um litro de 
café. Geralmente fica gritando sobre o futuro, diz 
que todos os planos darão errado. Várias vezes ela 
conseguiu arrancar alguns maços do meu cabelo e 
me deixou com alguns hematomas.

Finalmente consegui chegar em casa, na minha 
zona de conforto e fiz o que sempre faço: me 
tranquei no banheiro. Agora estou aqui e eles 
tentando entrar, gritando do lado de fora que eu 
não vou conseguir escapar. Será que dessa vez eu 
realmente não conseguirei?

De repente fez silêncio e eu já sabia que o mais forte 
deles havia chegado. A única coisa que eu consigo 
sentir é medo, mas não sei do que exatamente, e 
isso é pior ainda. Os três conseguiram entrar no 
banheiro, mas não me mataram imediatamente 
porque começaram a brigar entre si, e o barulho é 
simplesmente ensurdecedor. Eu tapo os ouvidos, 
lavo o rosto e me encaro no espelho tentando 
manter a sanidade viva, uma vez que ela também 
está no meio da discussão. Consigo entender 

Aluna: Andreza L. Reimberg
Unidade Santo Amaro

Corrida
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algumas frases soltas e acho que o motivo da 
briga é minha vida. Um quer que eu morra, o outro 
tem pavor de morte, mas diz ter certeza que vai 
acontecer a qualquer momento. A sanidade tenta 
conversar e mostrar que existem outros meios de 
resolver toda a situação, mas a paz não é bem-vinda 
aqui. Quem sabe algum comprimido resolva?

Essa discussão parece durar muito, muito tempo. 
Enquanto isso passa na minha cabeça como 
cheguei até aqui correndo. “Até aqui” não me refiro 
ao banheiro nem à discussão, refiro-me a este ponto 
da minha vida. Talvez se eu já tivesse feito alguma 
coisa quando a primeira pessoa me perseguiu, 
agora não teriam outras duas me perseguindo. 
Talvez essa quadrilha não existisse, talvez se eu 
não tivesse corrido e tivesse confrontado agora 
eu não estivesse nesse ponto. Mas como foi difícil 
confrontar! E como continua difícil agora...

Pensei em ligar para alguém e pedir socorro, mas 
o primeiro da quadrilha consegue me segurar e diz 
que ninguém vai me ajudar, enquanto a mulher diz 
que não adianta tentar fugir e o fortão bate em todos 
nós. Agora não sei se eles querem realmente me 
matar ou só me torturar. Sinto medo, meu coração 
bate tão rápido que é visível e sinto mais medo 
ainda em pensar que posso ter algum problema no 
coração. A respiração não entra em meus pulmões, 
e então me sinto tonta e exausta. 

Eles voltam a discutir entre si e eu me olho 
novamente no espelho sem entender o que está 

acontecendo, eu só queria respirar direito e não me 
sentir presa, mas fui eu mesma que me tranquei no 
banheiro... Decido sair do banheiro e fugir deles, 
então vou correndo em alguma direção. Novamente 
eu correndo dessa quadrilha sem confrontá-la. 
Novamente eu entrando nessa corrida, talvez seja 
por isso que meu coração sempre bate rápido e 
minha respiração está sempre acelerada. Quanto 
tempo será que ainda correrei?
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Aluna: Evelyn Nunes Serafim 
Unidade Tatuapé I

Wendigo

Abril de 1613

Me chamo Richard Hughes, tenho treze anos, 
cabelos castanhos e sardas no rosto. Minha família 
e eu viemos ao “Novo Mundo” quando meu pai 
recebeu uma proposta de emprego no controle e 
transporte de mercadorias, consequentemente, 
tivemos de enfrentar várias semanas em um navio 
até que aportamos em Jamestown, a primeira 
colônia britânica naquela terra. 

Os primeiros anos naquela colônia não foram fáceis, 
a exportação não gerava muita rentabilidade, 
causando fome e morte de grande parte dos colonos, 
além de sermos ocasionalmente incomodados com 
ataques dos nativos selvagens. Mas, com o sucesso 
da exportação de tabaco liderada por John Rolfe, a 
situação ficou mais favorável para todos. 

Numa noite, todos acordaram sobressaltados. Um 
barulho estrondoso vinha de fora dos muros que 
cercavam nossa colônia, algo grande se chocava 

contra ela. Levantei-me a tempo de ver meu pai sair 
de casa com o seu rifle na mão.

- Não se preocupe. Devem ser alguns 
selvagens. Seu pai e os outros darão alguns tiros de 
aviso e eles se afastarão. - minha mãe disse tentando 
parecer calma, mas apertava ansiosamente as 
próprias mãos.

De repente, um barulho ainda maior soou, não de 
algo se chocando, mas sim de algo despencando.

Minha mãe trancou a porta e me levou até o 
aposento mais distante da entrada de casa, onde 
ficamos ajoelhados e ouvindo os sons de gritos e 
tiros vindos de fora. Preocupado, agi conforme 
meu pai me orientou nessas situações: retirei as 
tábuas soltas daquele cômodo, que escondiam um 
alçapão. 
Ajudei minha mãe a descer porque estava muito 
escuro. Mas quando eu ia descer para ficar com ela, 
escutei a voz de meu pai gritando por ajuda. Fechei 
o alçapão ignorando as súplicas de minha mãe para 
que eu não fosse ver o que estava acontecendo. 
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Peguei uma faca na cozinha, guardando-a no bolso 
e corri para fora de casa, passando por ruas de terra 
e becos escuros.

Um incêndio havia começado na estábulo, alguns 
homens jogavam água para tentar aplacar as 
chamas enquanto outros corriam com suas armas 
para outra direção, provavelmente, onde o muro 
fora derrubado. Seguiu-os, mas tomando o cuidado 
de não ser visto, pois sabia que iriam me mandar 
voltar para casa.

Realmente, parte do muro de madeira tinha 
desabado, entre os destroços era identificável um 
tronco que poderia ter sido usado como aríete, mas 
não havia nenhum selvagem por perto.

Ouvi designarem dois homens para guardarem o 
muro enquanto os outros procurarão os invasores 
pela colônia. Pensei em tentar seguí-los, mas antes 
que pudesse dar dois passos naquela direção, 
escutei um barulho por trás de mim, virei-me e 
quase me paralisei de medo. 

No fim do beco em que eu estava, havia um ser 
humanóide, mas sua pele pálida tinha um aspecto 
doentio e repuxada, como se não estivesse 
conseguindo conter os músculos por baixo, um de 
seus braços apresentava uma queimadura recente, 
suas mãos continham unhas grossas e afiadas, mas 
o que era mais assustador nele era sua face: seus 
olhos não tinham íris, eram totalmente brancos e 
desprovidos de vida, e sua boca aberta e babosa 

deixava à mostra dentes tão afiados como os das 
piranhas.

Ouvindo meu instinto de sobrevivência, corri até 
os homens que guardavam o muro caído, eles me 
avistaram, apontaram seus rifles para a criatura 
que me seguia e atiraram. Quando cheguei até 
eles esperava encontrar a criatura morta, mas ela 
continuava avançando em nossa direção embora 
estivesse recebendo cada vez mais tiros e de seus 
ferimentos saíssem um sangue negro e grosso 
como piche.

Acabando a munição de um dos que me protegiam, 
ele pegou o facão em sua cintura e avançou na 
criatura. Apesar de sua habilidade em usar o facão 
para se defender, o ser estranho era mais rápido 
e forte, conseguiu desarmá-lo e avançou em seu 
pescoço com os dentes.

O outro guarda utilizou suas últimas balas para 
vingar o companheiro, mas o monstro continuou 
se alimentando da garganta do homem morto e 
lançou o facão, acertando o peito do outro, que não 
conseguiu desviar a tempo.

Enquanto raciocinava se conseguia ultrapassá-lo e 
voltar para o centro da colônia, o observei devorar 
a laringe e estômago de seu primeiro oponente, 
então de repente todos os ferimentos causados 
pelos rifles se curaram.

Percebi que teria o mesmo destino dos guardas se 
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tentasse voltar para casa, então escalei sobre os 
destroços do muro e adentrei na floresta escura. 
Mantive-me em linha reta, saltando poças e troncos 
que consegui identificar graças à claridade imposta 
pela lua cheia e as estrelas daquela noite.

Virei-me para saber se o monstro me seguia, então 
uma mão tapou a minha boca e puxou-me para 
dentro de um tronco oco. Quem me agarrou era 
forte, mas quase tão magro quanto eu, tentei me 
libertar, me debati para que soltasse meus braços e 
mordi a mão que tapava minha boca.

Ele virou-me para que ficássemos frente a frente 
naquele espaço mínimo. Mesmo na escuridão, 
pude perceber que sua pele era mais escura, não 
usava camisa, mas trajava uma calça e uma manta 
amarrada na cintura feitas de pele animal, seu cabelo 
preto e longo estava trançado em suas costas e o fio 
de um arco atravessava seu peito. Era um selvagem 
que devia ter a idade próxima da minha, mas em 
sua face séria podia perceber mais determinação 
e maturidade do que em muitos homens que já 
conheci.

O índio soltou meus braços mas continuou tapando 
a minha boca. Antes que eu tentasse atingi-lo, ele 
apontou para a própria orelha, seguindo para seus 
olhos e depois para a abertura daquele tronco.

Contrariando o bom-senso, olhei na direção que 
ele indicava e vi o monstro que me perseguira em 
pé no local em que aquele selvagem me rendera. A 

criatura olhava para todos os lados e fungava como 
um cão de caça.

Ficamos quietos até que ele virou-se e correu 
para outra direção, certamente atrás de outras 
presas. Após alguns minutos angustiantes em 
que esperamos que a criatura retornasse, com o 
coração saltando a cada ruído que vinha de fora 
daquele esconderijo. O índio saiu na frente dando 
passos lentos e calculados, empunhando seu arco 
enquanto observava ao redor, até que finalmente 
relaxou seus músculos. O perigo havia passado, 
não considerava mais aquele índio perigoso, afinal, 
salvara sua vida.

Ao sair do tronco e olhando para trás, deduziu que a 
criatura devia ter uma péssima visão, pois a abertura 
de seu esconderijo era facilmente identificável. 

- O que era aquela coisa? - perguntei a ele, 
que me mirou e falou a própria língua, que continha 
excesso de vogais e que para mim eram impossíveis 
de decifrar.

Percebendo que tanto eu como ele não poderíamos 
nos compreender, tentei outra abordagem. 
Perguntei novamente enquanto apontava a direção 
que o monstro seguiu. Parecendo que finalmente 
me compreendeu, ele apenas disse: - Wendigo.
Estava planejando como perguntar o que seria um 
Wendigo quando o índio começou a se afastar, 
adentrando mais na floresta.
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- Ei, espere! – gritei, e avancei alguns passos.
Ele voltou-se para mim com os olhos cerrados e 
sobrancelhas baixas, lembrando-me da expressão 
de minha mãe quando dava-me sermões. Ele 
apontou para a direção oposta, que me levaria de 
volta à colônia inglesa. 

O índio queria livrar-se de mim. Com esse 
entendimento, tomei minha decisão e continuei a 
segui-lo apesar dele aumentar a própria velocidade 
tentando me despistar. Se fosse qualquer outro 
garoto, provavelmente teria desistido e retornado 
para casa, mas era comigo que aquele selvagem 
teria de lidar e, como meus pais não cansam de me 
dizer: Minha teimosia é minha maior qualidade e ao 
mesmo tempo, meu maior defeito. 

Corremos até o amanhecer, parando ao chegarmos 
em uma nascente. Meu salvador me olhava 
com raiva enquanto tomávamos água, então eu 
mantive minha mão no bolso, segurando a faca 
disfarçadamente. Mas não houve qualquer ataque 
e ambos comemos frutas das árvores próximas.

Queria saber mais sobre a criatura que atacou minha 
casa e imaginei que essa vontade estava estampada 
em meu rosto, pois meu colega começou a desenhar 
um grupo de homens na terra e uma montanha com 
vários pontos em toda parte, deduzi que se tratava 
de neve. Desenhou o grupo dentro de uma caverna 
e jogou terra na entrada, o grupo estava preso. 
Circulou um dos homens e começou a apagar os 
outros, um de cada vez. Indiquei um dos homens 

apagados e o índio apontou para o homem com o 
círculo em volta e fez gestos e sons de mordidas.
“Então o Wendigo era um índio que se tornou um 
monstro por ter matado e devorado o seu grupo” - 
pensei.

De repente, o jovem índio bateu em seu próprio 
peito, pegou um graveto e cravou-o no desenho 
do Wendigo. Obviamente, ele pretendia matar a 
criatura.

Pela primeira vez desde que o conheci, tive vontade 
de voltar para casa. Não me sentia pronto para 
ajudar naquela missão. Mas, o que mais me restaria? 
Se o selvagem não obtivesse sucesso, o monstro 
retornaria a atacar a colônia. 

Mais resoluto e confiante sobre o que teríamos de 
fazer, decidi que já era a hora de nos apresentarmos. 
Apontei para mim mesmo e disse meu nome 
devagar. Compreendendo minha intenção, o índio 
fez o mesmo e disse: - Wohali.

Bocejei alto, sendo imitado por Wohali, o que era 
esperado, já que ambos tínhamos passado a noite 
acordados. Ele apontou para que eu fosse dormir na 
sombra de um enorme carvalho. Preocupei-me que 
a criatura pudesse aparecer, virei-me para Wohali 
e imitei o monstro, ele apontou para o céu claro e 
apontou para o desenho de Wendigo na caverna e 
fechou os olhos com a cabeça apoiada na mão, me 
dizendo sem palavras que o monstro era noturno e 
estava dormindo naquela hora.



33

Embora houvesse compreensão mútua que 
seguiríamos juntos, ainda não confiávamos um 
no outro completamente. Isso ficou claro quando 
Wohali subiu para dormir no galho mais alto do 
carvalho, onde eu não conseguiria alcançá-lo, 
mesmo se tentasse. E eu permanecia com a faca 
guardada no bolso, preparado para me defender se 
necessário.

Acordei com os sons da descida de Wohali. O 
sol ainda estava forte no céu, deduzi que ainda 
teríamos algumas horas até o anoitecer. Com o seu 
arco, Wohali indicou o caminho que iríamos seguir.
Chegamos à uma clareira, com o mato baixo, 
significando que muitos animais herbívoros a 
utilizaram para se alimentar recentemente. Usando 
desenhos, Wohali descreveu seu plano, em que 
eu seria a isca que atrairia o Wendigo para aquela 
clareira enquanto ele ficaria escondido e iria atirar 
suas flechas na criatura.

Lembrando-me como tiros de rifles tinham 
sido inúteis contra aquele monstro, conclui que 
seríamos mortos se seguíssemos com aquele plano. 
Precisaríamos segurá-lo, mantê-lo preso para poder 
infringir o máximo possível de ferimentos, dos quais 
ele não conseguirá sobreviver. Um plano me veio a 
mente, e com certeza teria mais chances de sucesso; 
mas, infelizmente, eu continuaria sendo a isca viva.
Assim como Wohali tinha feito, utilizei desenhos na 
terra para explicar meu plano, que foi bem recebido 
por ele. Começamos a recolher e afiar troncos, 
transformando-os em estacas, fincando-as no fundo 

de um barranco com as pontas para cima; tecemos 
uma rede com cipós que estendemos acima das 
estacas e cobrindo-a com folhas. Não enganaria 
um ser humano normal, mas como o Wendigo não 
enxergava bem, estávamos confiantes.

Ao pôr do sol, fizemos uma fogueira no centro da 
clareira, pois chamaria a atenção do monstro e 
eu conseguiria vê-lo se aproximando, dando-me 
tempo para correr e Wohali estaria próximo do 
barranco aguardando o momento de agir.

Como esperado, não demorou para o monstro 
encontrar-me assim que escureceu. Corri o mais 
rápido que consegui e fingi gritos de socorro, tanto 
para que o Wendigo não desconfiasse, como para 
avisar Wohali de que estávamos nos aproximando.
Saltei para o outro lado do barranco disfarçado e vi 
o monstro despencar e ser perfurado pelas estacas. 
Wohali saiu de seu esconderijo e começou a atirar 
flechas no peito do Wendigo.

Sangue negro escorria pelas estacas e dos ferimentos 
causados pelas flechas que o atingiram, mas assim 
que eram retiradas pelo monstro, os ferimentos 
se fechavam sem deixar qualquer cicatriz. A única 
marca naquele corpo pálido e sobrenatural era a 
queimadura em seu braço esquerdo, a mesma da 
noite anterior.

Fiz sinais para que Wohali continuasse atirando na 
criatura e sai correndo até a clareira. Com cuidado, 
retirei alguns galhos acesos e quando retornei ao 
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local os joguei no barranco, alguns atingiram o 
monstro, outros caíram sobre as folhas e a rede de 
cipós, criando uma fogueira.

Observamos Wendigo lutar de forma frenética para 
se libertar das estacas, mas as chamas foram mais 
rápidas. Ouvimos seus berros e gritos de desespero 
enquanto ele era engolido pelas labaredas de fogo 
e sentimos o cheiro de carne podre e queimada.

Quando os únicos sons que vinham do fundo 
do barranco era o estalar de madeira queimada, 
começamos a jogar terra para apagar o fogo e evitar 
um incêndio na floresta. Cobrimos as estacas e o 
corpo queimado do Wendigo, somente sua cabeça 
chamuscada estava descoberta.

Wohali olhou para mim com a mão estendida, 
entendi que queria minha faca e que se eu cedesse, 
isso seria um sinal de confiança. Lhe entreguei e ele 
a utilizou para decepar a cabeça do monstro, retirou 
a manta de pele que levava amarrada na cintura e 
a usou para guardar seu troféu antes de devolver 
minha faca. 

Caminhamos o resto da noite, porque mesmo sem 
o Wendigo estar vivo, não queria dormir novamente 
no chão da floresta. E a ansiedade me consumia, 
queria descobrir se meu pai não tinha sido uma das 
vítimas daquele monstro na noite anterior.

Wohali deixou-me no mesmo lugar em que nos 
conhecemos e, pela primeira e, possivelmente 

última vez, observei um sorriso se formar em seu 
rosto antes que ele seguisse seu caminho com o 
embrulho nas suas costas.

Cheguei à abertura no muro no início da manhã. 
Alguns guardas protegiam os operários que 
tentavam reconstruí-lo. Apontaram suas armas para 
mim até que me reconheceram e deixaram-me 
entrar na colônia.

Minha mãe recebeu-me com muitos abraços 
enquanto chorava de alívio. Meu pai estava 
vivo e feliz por eu também estar bem, mas não 
demonstrava abertamente como minha mãe o 
fazia.

Ao ser interrogado por todos que queriam saber 
como sobrevivi na floresta por duas noites seguidas, 
eu lhes contava a história, mas a maioria pensava 
que eu estava mentindo ou que estava traumatizado 
com a violência do ataque dos selvagens naquela 
noite.

Compreendi a necessidade de Wohali em levar 
uma prova da morte de Wendigo e me arrependi 
de não ter feito o mesmo. Mas, com ou sem provas, 
tenho na memória a lembrança daquela aventura 
que mudou a forma com que eu pensava a respeito 
dos nativos e espero que um dia a colônia e eles 
consigam conviver em paz.

Fim.
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Aluno: Victor Cacharro da Silva
Corajoso

 Guardou suas coisas em uma bolsa tão pequena.
Quis ir além da fronteira.

Lugar de queira ou não queira.
Que corta e dói.
Batizado pela cor vermelha.

Vestiu sua camisa amarrotada
Na boca um gosto.
Calçou seus sapatos e foi.

Afim de se desvincular das coisas corriqueiras.
Desatando seus laços da muralha de concreto.

Atrás do translúcido que admirada com seu 
binóculos pela janela.

Lá fora está distante dos dogmas e ideologias.
O incerto assobiava em meio a lonjura da calmaria.

As vistas extasiadas.
Se tornaram indescritíveis.

A pele papel.

O coração tambor.

E gritou para o vácuo espaço.
“ Sou corajoso “.
E sentiu o gosto de si.

E quem o assistia e o aplaudia.
Era seu próprio.
Amor próprio.

Depois.
O silêncio ali continuo.
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Aluna: Fernanda Aparecida De Andrade

Unidade Tatuapé 1

Humanidade adormecida

 Seu nome é Maria, uma brasileira proletária.
É dia 05 de novembro de 2019, um dia comum de 
Primavera, sua aula começou 40 minutos atrasada 
por causa da chuva.

Logo cedo, Maria lê uma notícia no jornal sobre 
artistas que foram para frente da Praça dos Três 
Poderes, se manifestarem contra a Ditadura, 
inclusive Caetano Veloso estava lá.

Maria lê e relê a matéria, reforçando a ideia que eles 
manifestavam contra a Ditadura, estando em 2019, 
a 34 anos que terminou o regime militar.

Ela passa o dia todo pensando no ato, busca 
inúmeras músicas que foram vetadas na época, que 
hoje são tocadas e cantadas sem serem notadas, 
porque o fato caiu no esquecimento.

Difícil para ela imaginar que as pessoas não podiam 
se expressar, que era necessário pedir autorização 
para governo, para simplesmente compor.

Seu coração dói em pensar em quantas pessoas 
foram mortas e desaparecidas, simplesmente por 

serem contra o poder governamental.

Se sente indignada em pensar que neste momento, 
nesta hora, tem milhões de pessoas que não se 
importam com a real situação do seu país, que 
nunca leram ou se importaram.

A notícia a fez pensar que está acontecendo algo, 
as pessoas não foram à toa para frente da praça dos 
Três Poderes.

Se sente angustiada pensando na real situação do 
seu País, mas não quer tirar só um dia para pensar 
nisso, quer mudar sua cultura robotizada, cansada 
de engolir goela abaixo tudo o que a sociedade 
manipula ou lhe obriga a prestar atenção, determina 
que não vai mais engolir as mídias populares 
que vendem suas notícias e suas mercadorias 
capitalistas.

Maria vai dormir reflexiva e dando um pouco mais 
de atenção para sua Pátria.
Torcendo para que a humanidade acorde desse 
sono induzido contra seus direitos e igualdades.
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Aluno: João Barbosa Araújo Filho
Unidade Tatuapé 

A vida 

 A vida, pulsa através do umbigo do feto, darwinismo 
da Evolução.

A vida,  sem vida, demonstrado na pele enrugada 
do ancião.
A vida, não segue sem razão, tomemos como 
exemplo o pobre cidadão.

A vida, ó! Que esperar então?
A vida, sem desejo, paixão, sem vida, uma ilusão?
A vida, suprimindo a razão, vivendo em vão.
A vida, um dilema então? Claro que não. Permita-se 
ousar sob sol de verão .

A vida, então, segue o percurso final, será a equação 
da solução?
A vida, concluída!
A vida, vivida!

A vida, explode  passado e presente, big bang.
A vida, novamente retomada na concepção.
A vida segue a vida, em algum lugar sem exatidão.
A vida, com vida não sabemos, porque não 
entendemos.

 A vida, questão? Cuide da sua deixe boa impressão.
A vida, de cada pessoa é única.
A vida, como barco sem Timão segue a vida do 
universo rumo à imensidão...

A vida, neste vai vem, ora latente ora não, tolo 
reclama o sábio segue com eterna gratidão.
A vida.    
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Aluno: Rudson Mazzorana 
Unidade Sumaré

Heroine

I´m the arm that surrounds you and the mouth that 
calls you
The pool that drowns you, your muddy boots
I sleep with one around every corner, I love who 
loves me
Your failure is my wish, and your end is my fame

I´m a blank page without any illustration
A psychotic diary, sex without any prevention
In your skin, I come in and stay like leprosy or song
For me you sell the soul and break it along

I’m the drunk vocabulary, the sleeping that never 
sleeps
The children in your belly who scream starving
I enter your nostrils as a perfume that does not 
disappear
I’m in your veins, burning injection that consumes 
you

I’m the night slut who seduces jesters
The big sharp knife that has the cut

Beware of Monotony and Cold Days of Bad Luck
I feed your fantasy that you can be strong with me

I am the Spider Woman who holds you in my webs
A Wonder Woman that seasons your veins
I am in the sleeplessness of your nights and at your 
supper table
I´m the doll of your dreams, the truth that you sow

I am the holy book, the bitten host and the blood in 
the wine
A hug well given, the bird that takes good care of 
the nest
I give myself completely and I make your way mine
I kiss your lips, cuddle your neck and pet you

I am the water that soothes you and the food that 
fills you
The friend of all hours who listens to you but does 
not disturb you
If you fall, I’ll lift you up and fix what’s broken
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But breaking is what I do the best, including your 
rule

I don’t forget nor betray you, I visit you and distract 
you
No matter what day or time, you´ll get in debt and 
subtract
I´ll dull your senses, I´m your couch and your fate
No matter what kind of drug I am, I’ll be your heroine.
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Aluno: Luiz Gustavo Tavares
Unidade Sumaré  

Meu Meio Minuto

Oh! Inês, Inês quanta paixão, quanta alma neste 
bailar e ósculo de catarses 

Desde as cortes, aos cordões num labiríntico e 
enredado de premências e pruridos... 
Singrando na tua magnificência sublime 

Um apreço palude de magma não extintivo dos 
memorandos. 

A invídia perpetua dos pinceis é não te fruir, Oh Inês! 
Dos cronistas não evocar-te e dos algozes e déspotas 
não vislumbrar-te. 

Ah Inês, Inês quanta paixão! 

Nem mesmo os mais audazes e intrépidos trovões 
me impedirão de agraciar, a duquesa da corte 
de Mântua; nem mesmo perante o chamado das 
armas, cravejado e heráldico, espadas ao vento e 
em teu nome saudações de afeto! 

O aço pronto para colidir, certezas e epistolas a 
escreverem sobre ti, oh, minha paixão, minha 

catadupa de venustidade [...] 

Declaro-te do côncavo e recôndito coração, que 
nem mesmo o abrasamento do ouro de Olympus, 
superas esta clausula feitia 

Que a própria rainha das górgonas projete teu 
descortinar intoxicado sobre este, e acabar de vez 
com este cerne tão ardente! 

Oh Inês, Inês quais Catedrais e santuários não lhe 
parodiam? 

Os próprios monumentos murmuram em ver, nosso 
descaminho sorumbático e injucundo 

Eu ainda heráldico desafiara o próprio Duque 
Vincenzo em duelo, à eternidade por ti, meu amor 
Do contrário, não me importo em mirrar 
ulteriormente. 

Te descortinar e pressagiar, rasga-te de mim 
sentimento mortal, nunca, eu errante! 
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Que adaga mais sublime transpasse este meu 
coração se não realizar apenas meu taciturno 
desejo... 

Oh Inês, oh INES sabes quão parvo e apaixonado 
encontro-me por teu beijo, por teu calor 

Já fantasiara nosso desfecho, sublime, cético e 
incrédulo 

Mas a ti meu amor, todas as folhas dos campos 
Elíseos e dos santuários 

Nesta perpétua reverencia, lhe beijo a alma a todo 
tempo, desejando que 
Recebas estes 

Que moldura de catarses, que extinção é te perder, 
arte e música não se 
Completam nesta vida sem você [...] 

Oh Inês, Oh Inês! 

Prenda-te a minha mão nesta véspera de minha 
insipiência 

Sim, te proclamarei! atravessando as agulhas negras 
e o pantanal te 
Levarei, recebas este mero bardo e fidalgo 

Que próximo do teu perpetuo fulgor lírico 
Se desmancha como a febre pútrida dos templos 
abandonados, 

Oh Inês, oh Inês! quanta paixão, quanta valentia 
neste dançar e beijo de almas.
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  Aluna: Adrielli Aline dos Santos 
Meus poemas 

Esperando o Ônibus. 

Nós olhamos no horizonte, naquele sol escaldante,
 sem sombra para aplacar o seu calor insultante!
As vezes com uma esperança enorme que o seu está 
chegando, mas não, lá vai ela se levantar quando o 
não enxergar te traz para perto dela.

Sim está esperança de uma espera que ainda não 
acabou.

Lá vem lá mais uma esperança que ainda existe 
devido a espera que insiste.

E muitas vezes naquele dia que não temos tempo 
a perder da impressão que todos os ônibus do 
mundo vieram menos o seu, que se perdeu.

Parece engraçado dizer sobre um assunto tão 
comum, mas que te traz um desconforto incomum 
de simples viver!

Lágrimas

Bom muitas vezes por motivo ruim ela vem, porém 
não significativamente importante pois não 
convém!

Isso digo por ser tão cheia delas as vezes, mas 
não por dor e sim por clarezas, que muitas vezes 
me sobrevêm, não de um jeito sutil eu te garanto 
sabendo de onde vêm!

Mas entendendo, realmente entendo não tenha 
dúvidas, sempre que elas estão presentes, sim as 
lagrimas tal singelas lavam muitas vezes as almas 
com dores sinceras.

Mas olha você que há utiliza de um modo constante 
por esse motivo, aguarde um dia em que quando 
menos esperar ela vira, mas não por dor e sim de 
uma alegrar de um dia de sorrisos.
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Aluno: Erick Ramon Ferreira de Castro

Tatuapé I

O Homem Rato

Em meio ao pó, vivia só
Num buraco, numa casa

Papéis chegavam e papéis se iam
Pois um punhado de papel é o suficiente
Sempre foi, dava pra pagar

É noite, o papel não se cria sozinho
O homem rato saí de sua toca
Em busca de queijo e papel
Que rotina cruel

A mais de vinte e seis anos a mesma coisa
Nada muda, o cabelo cresce, o papel corta
O cheiro sobe, o papel cessa, sempre
A água some, o papel traz, o frio começa
O papel aquece, o corpo adoece, o papel cura

Mas e a fome? Eis as vantagens de ser rato além de 
homem
Supre e nutre qualquer expectativa
Saque aqui e acolá, há sempre uma casa pra atacar
Queijo para o rato, papel para o homem

Mas e a solidão? Justo, era só
Tanto homem quanto rato, em meio ao pó
Pó que supre a solidão
Acelera tanto a mente quanto o coração
Combustível perfeito

Já é noite e o homem rato saí de seu buraco
Já são vinte e seis anos assim
Sempre foi, mas por quanto tempo?
Soube da nova ratoeira lá dentro?
Pouco provável
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Aluna: Maria Isabel Cabreira
Porta aberta

Hoje eu acordei
Pensando em você
De tudo o que sonhei
O que eu queria é ter você.
 
Um passado nos estreita
E um presente nos liberta
De tudo o que eu queria
Era ter a porta aberta.
 
Dos meus sonhos me alimento
Do seu riso na memória
O passado nao é mais um tormento
O presente é uma Vitória.
 
Quando será que vou te ver
De verdade e sem rancor
Quando será que vou te ver
E selar, pra sempre, esse amor.
 
Hoje eu acordei
Pensando em você
De tudo o que sonhei
O que eu queria é ter você.
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Aluna: Estela Araújo dos Santos 
Tatuapé I

Reviravolta

Costas, boca, olhos
Nariz, orelhas, mãos
Eu
Sozinha.
Me entregando a essa imensidão de quem eu sou
Uma mente caótica e perturbada
Me esticando, buscando algo.
Comida, livros, música
Trabalho, faculdade, pessoas
Eu
Intensa.
Buscando entender em que momento me perdi
Um corpo tão estranho, tão… incompleto.
Rock, pop, mpb
Legião, Lady Gaga, Elis Regina
Eu
Ouvindo.
Escutando mais do que falando
Vendo que ninguém ouve;
Ninguém nunca ouviu.
Sozinha
Intensa
Ouvindo.
Eu

Ela
Nós
Quem?
Em que momento me perdi de mim mesma?
Mas ninguém vê 
Minha alma gritando por socorro 
Não consigo me abrir
Só me fechar
Como o oposto de um girassol;
A luz incomoda,
E me recolho em mim mesma.
3
2
1
3 pessoas com quem me abri realmente
2 pessoas que me criaram mas não me conhecem
1 pessoa por quem me apaixonei.
Paixão. Amor.
Eu ao menos sei o que são?
Não.
Conheço apenas a dependência, a angústia, o ciúme
Tão feio o ciúme.
Corrompe a alma e oblivia a visão.
E com tantas reviravoltas
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Vou e
Volto
Apenas para tentar saber
Em que momento me perdi de mim mesma?
Ou me esqueci
Ou desviei
Ou apaguei
Ou… amei
Em que momento amei a mim mesma?
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Aluna: Ivanise de Jesus Abreu Silva

Unidade Belém

Vida de Estudante

Sou apenas passageiro, nessa estrada de estudante.
Onde ando cansativo, onde ando tão pensante ...

Onde vai a minha estrada, com essas curvas 
sinuantes ...

Onde o fardo as vezes é leve, e as vezes incessante...
Sei que é um bom caminho, que me leva pela vida
Essa vida muito boa, que me traz muitas feridas.

Como estou acostumado a lutar com arma boa
Vou lutando com meus livros para ser boa pessoa ...

Cada livro uma arma, cada arma um estudante
Vamos logo para essa luta, essa luta retubante

Que ecoa em nosso peito, esse peito juvenil
Onde as vezes é muito velho e as outras tão febril.

Essa luta que nos deixa com a vitória no final, e a 
certeza em 
Nosso peito como foi sensacional.




