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Toca as marcantes, maninha!
Giu Yukari Murakami

Apresentação de Carimbó em Belém do Pará, 2018. Licença Crative Commons, 2022.

Em sua essência, a música é uma das mais antigas artes da humanidade. Embora
existam definições que a associam somente às sociedades humanas, as melodias,
timbres e cadências existem até mesmo na Natureza. Mudam-se os ares, as letras
variam; mudam-se as estações, os ritmos se alteram; mudam-se as espécies, os
objetivos se mesclam..., mas em todo grupo, em todo lugar, há a música que reverbera
em todo o mundo.
Não por menos, a escolha temática para essa edição empolgou a toda equipe editorial.
Todes temos lembranças associadas às músicas que cercaram nossas vidas, iluminaram
nossos sonhos e nos aconchegaram em diversos momentos. Em especial, os ritmos que
nos cercam na vida nortista nos fazem rememorar os anos que se passaram e histórias
que nos marcaram.
A música, enquanto meio para um fim, tinha o propósito de trazer Vozes narrativas em
ritmos diferentes, sempre associando à ambientação dos muitos cenários possíveis
nessa Região que tem seus sete Estados e tantos Municípios. E, dentro dessas cidades,
os bairros, as ruas, as casas e os rios que fizeram parte da vida de cada autor e autora
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dessa edição.
E quanto bom gosto para músicas a
pessoa nortista possui, hein? Não à toa,
em cada esquina ressoa um tecnomelody
com casais dançando colados um ao
outro; nas escolas reinam o carimbó com
as saias rodadas e mãos espalmadas no
ritmo que alberga tantas histórias e
culturas; nas festividades dos santos, no
Amapá, o marabaixo ganha espaço:
canções a capela, ricocheteando nas
basílicas, saúdam os peregrinos que
ovacionam
suas
figuras
sagradas
católicas; a toada do Boi de Parintins é
presença indispensável no Amazonas; nas
feirinhas à beira do rio, a gritaria dos
feirantes se mistura com os bregas
marcantes... Tantos ritmos que traduzem
várias existências.
Com criatividade, ês autories dessa
edição batucaram histórias que nos
permitiram sorrir, chorar, apavorar e rir
em doses distintas, ritmadas do jeitinho
que cada ume gosta, com as músicas que
prensaram uma marca indelével em suas
memórias e desejos.
Esperamos que se debrucem nas
misteriosas cartas de amor de um homem
em decadência, embebido dos diversos
ritmos que marcaram a Luana Cruz;
também queremos que se aventurem
pela jornada de uma moça curiosa pelas
histórias de um barqueiro enquanto viaja
de popopô até a Ilha do Combu, no
cenário amazônico descrito pela Gabriela
L. K. Lins; desejamos que torçam pelo
tímido casal que se encontra em uma
festa indesejada, embalada por um forró
conhecidíssimo pelo Thiago Ambrósio
Lage;
também
gostaríamos
que
conhecessem a arrepiante história de
Tarcila Alves, acompanhando a perda e a

esperança de três irmãos que cresceram
ao som de ritmos dançantes; por fim,
queremos que mergulhem no rio de
memórias que a Luciana Fauber cria sob o
ponto de vista de uma mulher saudosa
pela vida há muito deixada para trás.
“Carta de amor dos últimos dias”, “Ave
Mágica”, “Hoje à noite”, “Procura-se uma
mãe” e “O que não existe mais” são
histórias com seus próprios tons
narrativos, de gêneros de ficção
especulativa distintos e que trabalham
narrativas carregadas com as músicas
que tanto marcaram ês autories. É pai
d’égua ter nessa edição ritmos tão
diferentes, que se encontram em um
único propósito: alimentar o poder
narrativo das músicas, sejam elas com ou
sem letras, dentro do cenário nortista que
faz parte das nossas vidas.

Aparelhagem Crocodilo, 2019.

Não se esqueçam de clicar no link para
ouvir as músicas escolhidas por ês
autories dessa edição. A melodia dessas
histórias embala a narrativa do início ao
fim.

E tu, maninhe? Qual é a tua marcante?
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Patrícia Bastos: “Na Amazônia, temos um
dicionário de ritmos infindável.”
entrevista por Giann Carlos Monteiro
Você é uma das mais conhecidas vozes
do Amapá. De que forma a vivência e a
cultura amapaense se traduzem em seu
trabalho? Em que as riquezas naturais ou
culturais do nosso estado e da Região
Norte te inspiram?

ao modo de ser amazônida. Quais são os
principais compositores com quem você
firmou parceria e como funciona o
processo criativo em conjunto dos seus
produtores desde os ritmos, conceitos e
caracterizações até chegar ao resultado
final das suas performances?

Primeiramente, muito obrigada.
Eu me sinto nesse estado, que é um
estado não apenas no mapa, no norte
brasileiro. Mas, sim, um estado de viver
intensamente a Amazônia, sua negritude
e seus povos originários. Então, tudo é
inspiração. Mais que isso, é vivência. Daí,
o trabalho flui naturalmente.

No meu repertório sempre houve
compositores da Amazônia. Mas, junto
com a minha equipe, hoje em dia
definimos muito os ritmos e enredos que
queremos levar nos álbuns. Isso
conseguimos
graças
aos
nossos
compositores que sempre abraçam
nossas ideias, mas também nos
surpreendem com novos caminhos. Não
posso deixar de citar o nome de
Joãozinho Gomes, Enrico Di Miceli, Val
Milhomem e Paulo Bastos. Sempre
representando lindamente todos os
outros que traduzem em suas músicas “o
jeito de ser do povo daqui”.

Nossa edição se chama Toca as
marcantes, maninha. Que músicas,
ritmos ou artistas foram os responsáveis
por te marcar e te fazer perceber que
queria ser cantora? Em que momento
isso se deu?
Viver em uma família de músicos nos
forma dos mais variados ritmos. O meu
pai sempre estava ouvindo samba, minha
mãe canta tantos boleros e choro, então,
sempre escutamos muita coisa, até
influências da Guiana Francesa. Tudo
isso foi ficando na minha memória e a
experiência de ter sempre os irmãos
tocando e as irmãs cantando foi me
levando
ao
que
hoje
exerço
profissionalmente e já faz muitos anos.

A música nortista, embora rica e original,
infelizmente tem entraves comerciais
que diminuem o seu reconhecimento e
difusão. Sendo uma artista reconhecida
nacionalmente, você diria que parcerias
com artistas de outros estados foram o
que tornou possível a sua chegada ao
público nacional? Quais outras foram as
dificuldades que enfrentou durante sua
carreira e como foi superá-las?

Em seus álbuns, você muitas vezes
interpreta narrativas fantásticas ligadas

Sem dúvida alguma digo que parcerias
são importantes em qualquer categoria.
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Minha parceria com o Dante Ozzetti,
proporcionou o contato com outros
artistas e produtores que colaboraram
para o meu trabalho girar. Mas, com
certeza, estar presencialmente no
Centro-Sul, ir aos lugares, shows, espaços
culturais, ajuda muito nessa divulgação. É
um trabalho de formiga, mas que já me
gerou muitas alegrias. E, assim, estamos
em constante superação. Sei que nem
todos têm essa oportunidade, por isso é
importante sempre a atuação de políticas
públicas no fomento à cultura.
Patrícia Bastos, 2016.

Dada a sua discografia extensa e bemsucedida, qual seria o seu conselho para
as novas gerações encontrarem, no
legado de artistas consolidados como
você, um ânimo a mais para representar a
música regional?

Seu último álbum, Batom Bacaba foi
indicado ao Grammy Latino em 2017.
Como foi ter esse reconhecimento
internacional sobre o seu trabalho?
É um reconhecimento muito importante,
com certeza. Porque para cada disco foi
uma dedicação de meses, até anos. Então,
quando recebemos uma indicação dessas,
é toda uma história, uma cultura que está
sendo representada. E eu fico feliz em ser
esse instrumento.

Acho que o principal conselho é entender
que a música de qualquer estado é
universal. Estamos todos conectados. E
especificamente na Amazônia, temos um
dicionário de ritmos infindável.

PATRÍCIA BASTOS é considerada uma
das grandes vozes femininas do
Brasil.Tem mostrado sua versatilidade,
abordando tanto o lado contemporâneo
quanto o regional da música popular.
Vencedora em 2014 do 25° Prêmio da
Música Brasileira, nas categorias "Melhor
Cantora Regional" e "Melhor Álbum
Regional" por seu CD Zulusa. Em 2016,
lançou o álbum Batom Bacaba, que foi
indicado ao Grammy Latino de 2017 na
categoria "Raízes Brasileiras".
Instagram: @patriciabastoscantora
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Alan Yared: “As letras foram surgindo e eu fui compondo.
Às vezes, é o texto que pede um ritmo”
entrevista por Giu Yukari Murakami
Desde a infância a música fez parte da
tua vida de maneira ativa como quando
cantava em shows de talento. Como
surgiu essa veia artística e quais eram as
tuas principais influências?

Música é uma forma de narrativa e, como
tal, também carrega histórias por trás da
melodia. Existe uma música cuja letra
marcou alguma fase da tua vida? Se sim,
poderias compartilhar conosco?

Sim, quando criança, entre os 8 e 10 anos,
eu cantei em domingueiras, com
feijoadas e bingos realizadas para a
família no Trem Desportivo Clube, em
Macapá. A parte cultural tinha o formato
de programa de auditório, com
competição de calouros. E também
cantei em programações de rua do SescAP.

Acho que nos anos 80 eu tive um choque
cultural e político ouvindo as canções da
Legião Urbana e de outras bandas
brasileiras que trabalhavam temáticas
políticas e do cotidiano dos jovens. Isso
me marcou muito. Foi quando eu decidi
que queria ter uma banda, que eu queria
cantar. Na época, o Brasil passava pelo
período pós-ditadura, em que houve
prisão, tortura e exílio de vários
compositores, então as canções que eu
ouvia quando criança eram de amor e
outros temas, não sobre política. Depois
disso, houve menos medo e mais
liberdade de expressão. As músicas que
mais me marcaram foram Que País É Esse
e Tempo Perdido, ambas da Legião
Urbana.

Eu sempre me vi entre atividades
artísticas. A minha mãe foi minha
professora em sua escola no jardim de
infância e organizava peças de teatro.
Quando eu tinha uns 10 anos, ela montou
e dirigiu um grupo de teatro com
crianças da vizinhança de casa no bairro
do Trem. Além disso, nos anos 70 e 80,
nas rádios de Macapá, tocavam músicas
de compositores e cantores da MPB. E
também havia vitrola e discos de vinis
em casa.

Tuas músicas fazem parte da MPB, em
especial nortista. Este é um estilo
carregado de nostalgia e valorização da
cultura e da vida brasileira em suas
diversas regiões. De que forma as letras
que compõem trazem para a música a tua
identidade nortista?

Houve um período que eu, ainda entre os
8 e 10 anos, passava manhãs e tardes
colocando e ouvindo discos na vitrola.
Ouvia artistas como Roberto Carlos,
Guilherme Arantes, Caetano Veloso,
Ronie Von e discos de festivais nacionais
de música. Acho que minhas influencias
estão aí.

A MPB não está carregada de nostalgia
pra mim. Ouço muitos compositores
novos e acho que há muita gente fazendo
música boa, utilizando ritmos brasileiros
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puros, ou sofisticados, ou fundidos com
outros ritmos de culturas de fora do
Brasil, com narrativas brasileiras e
universais. A MPB dos anos 60 e 70
continuam sendo referência para os
novos artistas, mas não acredito que
como nostalgia. Eu diria que é referência
como liberdade de expressão.
Quanto às letras que escrevo, por vezes
retratam o meu cotidiano e a cidade. O
meu lugar e as culturas amapaense e
paraense
acabam
entrando
nas
composições de uma forma regional,
gerando identificação no público local, ou
universal com pessoas de fora. Por
exemplo, no meu samba — que é um
ritmo que nasceu nos morros do Rio de
Janeiro ou Bahia — Leonor, o eu lírico
traz açaí pro almoço da família. O que
pode não ser compreendido no sudeste
brasileiro se o ouvinte não conhecer a
cultura nortista onde o açaí é prato
principal.

O rock tem esse elemento rebelde, do
grito, da revolução, e a MPB me dá a
liberdade de passear entre ritmos do
mundo inteiro. Então, essa é a minha
escolha: falar para o máximo de pessoas
possível.
O texto de Estigmas, por exemplo,
questiona as “verdades” e convida a
refletir se só há dois gêneros — o
masculino e o feminino —, se as guerras
são “santas”, em nome das religiões, ou se
toda desgraça é um castigo divino, e até
mesmo se Deus existe. Nela utilizei
elementos da música flamenca (de
origem árabe e espanhola) e do rock.
Então, o uso de um ritmo diferente,
“estranho”, propõe a subversão da
ordem, do que é “certo”, do que é “belo”,
junto com o texto.Outro dia encontrei
uma canção do The Doors, uma banda de
rock inglês de vanguarda dos anos 70,
utilizando
elementos
da
música
flamenca.

Os gêneros que canta, toca e compõe são
a MPB e o rock principalmente. Como
acreditas que esses gêneros musicais
influenciam na escrita das letras? Existe
algum processo criativo para compô-las?

Poderias comentar sobre o seu primeiro
álbum, Avenida FAB, que será lançado
esse ano? Quais foram tuas inspirações e
quais histórias te influenciarem a
escrever as canções que farão parte dele?

A MPB dos anos 60 e 70 foi bastante
influenciada pelo rock inglês e o jazz
estadunidense. Podemos perceber isso
nos trabalhos dos Mutantes, Tropicália,
Secos e Molhados e no Clube da Esquina,
onde havia elementos destes ritmos de
outras culturas, fundidos ou em paralelo,
numa mesma canção, com ritmos
brasileiros.
A linguagem do rock e da MPB são muito
populares e geram grande identificação
com as pessoas por cantarem cotidianos.

Avenida Fab é uma canção em parceria
com o Luiz Afonso Rodrigues que
integrou como letrista e guitarrista da
minha primeira banda, a Ura, da qual eu
fui vocalista e que só durou pelo ano de
1988, quando eu tinha 16 anos. Numa
espécie de reencontro, compomos a
Avenida Fab em 2008, mas a canção
nunca foi editada em álbum. Portanto, o
álbum Avenida Fab é uma compilação do
que eu compus como letrista e melodista
nas duas décadas passadas.

10

Não compus as canções especificamente pro álbum. Elas foram surgindo e eu fui
compondo de forma livre. Às vezes, é o texto pede um ritmo. Isso é comum pra muitos
compositores que eu conheço. Das 11 faixas, quatro foram compostas durante a
pandemia de Covid-19.
Agora sobre inspiração, eu acho que a da canção Avenida Fab vem da política, de
posicionamento e consciência sobre o mundo e o que o capitalismo tem produzido de
mazelas sociais e ambientais. Nela, o eu lírico passeia atento. Percebe uma orquídea em
uma mangueira, a senhora da lancheira, a notícias de jornal de um real, que geralmente
são tendenciosas e alienantes, mulheres parindo em meio a buzinas do trânsito caótico,
um quase atropelo por um motorista que avança o sinal, mas esse eu lírico, apesar de
todo o individualismo, procura o calor humano no ponto de ônibus, pois sabe que não
estamos sós, separados, alienados uns dos outros e da Terra — a Teia de Gaia. O
personagem sabe que estamos todos unidos por uma grande teia, mas estamos
desconectados, desatentos em meio a tantas informações e desinformações e
individualizados pela cultura de consumo, do ter, em detrimento do ser.

ALAN YARED nasceu em fevereiro de 1972
em Macapá. Cantou em shows de talento
na criança e na adolescência fez parte dos
movimentos de bandas de rock de
garagem, com a Ura, e de música regional,
com a Banda Flor de Laranjeira. A partir
de 2000, em carreira solo, começou a
compor e a participar de festivais de
música e fazer shows autorais, tendo
como estilos o folk, rock, samba, reggae,
blues, jazz e flamenco, mas se enquadra
como compositor de MPB. Em abril de
2022, após um hiato de alguns anos,
lançará o seu primeiro álbum de estúdio
que está sendo gravado em Belém, com
canções inéditas e regravações, chamado
Avenida FAB.
Instagram: @alanyared.oficial
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Aqno: “A nossa musicalidade é tão quente
e fervente quanto uma tarde pós-chuva em Belém”
entrevista por Lucas Lorran
Qual tua visão sobre a música ser um
instrumento narrativo, de modo que
artistas como você possam criar
universos tão complexos para ambientar
um álbum musical?

uma década de referências visuais,
audiovisuais, literárias, estéticas e
musicais que eu fui coletando nesse
período. Eu adoro ficção científica e
fantasia: Star Wars, Senhor dos Anéis, sou
um gamer fã de The Legend of Zelda, amo
trilha sonora de games e filmes, então
misture isso à capacidade pisciana de
criar mundos paralelos com a paixão por
música latina amazônica e a gente tem
esse disco com uma identidade visual
intergaláctica, que mistura tecnomelody
com synthpop e consegue trazer bachata,
brega e terminar em um vaporwave — é
caótico, mas acho que funciona muito
bem, é como eu sou.

Música é o meu canal pra contar minhas
histórias, desaguar (como bom pisciano
que sou) meus sentimentos e criar meus
mundos paralelos onde eu resolvo as
minhas questões. Trazer esse meu
primeiro álbum, O Retorno de Saturno,
ao mundo e criar toda essa narrativa
nessas 11 canções, é criar um lugar pra
finalmente resolver várias histórias
minhas e é trazer pra esse lugar as
pessoas que se familiarizam com as
histórias e também precisam resolvê-las.
É incrível pensar que a música tem esse
poder de criar esse lugar que eu penso
ser tão meu, mas também é tão acessível
pros outros.

A musicalidade amazônida é muito
marcante e sempre conta histórias de
amores não correspondidos, ou de lendas
culturais, entre outras temáticas. Quais
outras características tu acreditas que
tornam nossa música marcante no Norte?

Tu estás com álbum ainda quentinho do
lançamento. Como você explica, tanto na
sonoridade, quanto na identidade visual
de O Retorno de Saturno, essa forte
presença de elementos de fantasia e
ficção científica?

O calor! Hahaha. Eu acho que o calor
colabora com a nossa musicalidade, que é
tão quente e fervente quanto uma tarde
pós-chuva em Belém. E é calor em todos
os sentidos: a gente é muito caloroso,
afetivo, a gente é tátil, precisa se grudar,
suar, se apalpar! Acho que essa
característica colabora pra que nossa
musicalidade seja assim tão quente,
dançante, e mesmo que esteja tocando
uma bachata dolorosa como Boy Lixo,
faixa 4 de ORDS, a gente tá ali cantando a
plenos pulmões, grudado e dançando.

Eu achava que gravar um álbum era
apenas tirar um tempo, entrar numa sala
preta, gravar tudo e botar no mundo.
ORDS já é um disco de processos
profundos desde quando nem sonhava
ser um disco, são 11 canções de uma
década de histórias e, por consequência,
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Pra criar uma era tão visualmente
marcante e rica como a do álbum, quais
foram tuas influências literárias e
culturais?

Recentemente houve uma movimentação
de artistas nortistas criticando a ausência
de nomeações da nossa região na
premiação do Multishow. Qual tua
opinião sobre a visibilidade da produção
artística do Norte em grandes premiações
e até na mídia nacional?

A gente bebeu bastante nas obras de sci-fi
dos anos 70 e 80, na astrologia, em
referências da cultura pop.
Falamos sobre minha viagem emocional
no disco, então me retratamos como um
viajante do tempo e espaço.
Algumas
referências
foram
nos
encontrando no processo criativo, como
as obras de Frida Kahlo; a própria história
e as cores de Frida — a forma como ela
fala sobre si mesma e suas dores, numa
explosão de cores.
Eu acredito que cores comunicam muito
bem sentimentos — a gente tem amarelo,
laranja, rosa, roxo em O Retorno de
Saturno, tudo é muito crepuscular,
exatamente porque estamos falando de
uma transição de emoções durante o
disco. As crenças sobre o canto das
cigarras (na faixa 1, Mapa Astral) também
nos encontrou e foi um símbolo muito
significativo pra mim nesse disco
— esses bichos são incríveis,
podem passar 17 anos em um
processo
subterrâneo
de
“evolução” pra vir à superfície e
soltar finalmente seu canto
reprodutivo. É sobre isso que
esse disco fala, sobre processos
longos e solitários.
Então tudo isso nos rodeou no
processo criativo da identidade
visual, desde a criação dos
figurinos às texturas criadas pelo
Renan Lambert, designer gráfico
responsável
pela
capa
e
contracapa.

Esse é um assunto que realmente muito
me inquieta, quando estamos falando do
ingresso de artistas nortistas em
premiações nacionais, mas não estamos
investindo na nossa cena. Estamos não,
quem tem condições de investir NÃO
ESTÁ. É necessário que antes de ser
importante que as premiações nacionais
olhem pra nós, seja importante que
artistas do Norte que já tem um lugar na
cena nacional, agentes e produtores
culturais do norte injetem em artistas da
“cena local”. Quando essa galera que
movimenta recursos nos der as mesmas
condições/cachês que dão pra “artistas
colonizadores” em nossos line-ups de
festivais e na nossa agenda cultural, eles
vão ver o que é Artista!
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Renan Lambert, 2021.

Pra gente encerrar, apresenta O Retorno
de Saturno pro nosso público leitor se
aventurar neste universo “Aqnoano”!
O Retorno de Saturno é uma viagem
musical emocional através das vivências
de um homem gay de 33 anos, vivendo
com HIV há quase 7, reconfigurando seu
modus operandi afetivo, na frequência de
uma sonoridade quente, amazônica,
caudalosa, calorosa. ORDS fala de amores
dolorosos de uma forma muito tropical,
portanto é uma viagem dançante. Espero
que vocês gostem e, através desse disco
caótico, vocês amem, desamem, dancem,
riam, chorem e suem (como diz o breggae
de Desaglomerô, faixa 5).
Para acompanhar o artista:
@_aqno_
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Carta de amor dos últimos dias
Luana Cruz
Inspirada pela canção Te Amaria Outra Vez, da banda AR-15

Belém, 12 de dezembro de 2020.
Minha querida Alice,
Do alto da janela do quarto que outrora fora teu, ouço a
Magno ecoar no parque desenhado para abrigar os nossos,
nunca tivemos. Ele canta que quer morrer nos braços da
amada, e acredito que só quem nunca deu seu último suspiro
olhos do amor da vida é capaz de sentir esse desejo tão
para quem fica e para quem parte.

voz de
os que
mulher
sob os
cruel,

E enquanto ele canta “amor, amor, amor”, tudo que penso é em ti.
Para sempre, tu serás meu grande amor.
Mesmo que eu não tenha “me entregado de corpo e alma”, como se
diz nessa bela canção.
De teu para sempre e além da vida súdito,
Francisco.
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Belém, 13 de dezembro de 2020.
Minha inesquecível Alice,
Como poderia comunicar-me se não fosse te trazendo novas canções?
Nada como a melodia espetacular e carinhosa que transmitias na
sala de piano do nosso Palacete, de onde transmito mais uma carta
de amor.
Desta vez, foi-me apresentada uma nova música através das caixas
de som da praça. Dilson Monteiro diz-me: “Antigo e moderno, é
verão ou inverno, brilha na terra e em todo o universo”, e
enquanto flutuo entre os corredores do Palacete, penso que
transmiti a mesma mensagem ao construir e pensar em cada detalhe
da casa que eu queria que fosse tua. A minha maior jura.
Que, de onde estiveres, carregue no peito a melodia que tocaste
na minha vida e, por onde eu estiver, ouvirei todas as mais belas
canções da minha terra sabendo que todas são para ti, meu grande
amor.
De teu fiel companheiro,
Francisco.
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Belém, 14 de dezembro de 2020.
Minha amada Alice,
Esta não é mais apenas uma carta de amor.
Já a transmito com certa dificuldade de quem não pode mais ir em
todos os cômodos da casa sem pensar em ti. Há correntes que me
prendem e tudo de que tentei escapar agora está em todos os
lugares. Ao mundo, quero gritar todo esse sentimento, pois nunca
deixei de te amar. E embora nem todas as palavras desta mensagem
sejam minhas, afinal, compartilho mais uma melodia que ouço e só
penso em ti, não posso deixar de notar como todas as histórias de
amor já musicalizadas no Pará são sobre nós.
Juro que não estou ficando maluco outra vez, aquele tempo já
passou há muito e não retornará.
Escrevo esta carta para pedir que retorne para casa, comigo.
Sei que, há muito, você partiu. Sei que os últimos anos não foram
bons conosco, mas se você não quiser mais voltar, te juro que vou
escrever com toda força que há dentro do meu coração, com todas
as palavras tristes que já puderam ser criadas.
Nunca deixei de te amar.
Te quero e peço pra voltar,
Francisco.
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Belém, 15 de dezembro de 2020.
Minha inestimada Alice,
Ouço murmúrios pela casa, daqueles que um dia já destruíram tudo
o que construímos.
Não ouso dizer que, meu Deus, “por que partiste sem razão?”
Jamais seria hipócrita a este tanto, sei que gastei tempo demais
construindo este palácio que agora só abriga sombras e menos
tempo do que deveria construindo um amor mais sólido. Agora, a
distância me faz gritar teu nome e me pego aqui chorando,
pensando em ti. Quando olho para o sol desvanecendo no céu neste
momento, penso que sim, o destino foi rebelde e te levou para
longe.
Navego pelos compartimentos do Palacete, pelo menos, os que ainda
me atrevo a visitar. As sombras são tenebrosas, mas as saudades
de ti são ainda piores. Preciso que retornes e me salve daquilo
que, por toda uma vida, eu temi que se voltasse contra mim. Peço
desculpas, se te magoei, não foi por mal.
Estou olhando para a rua pela qual já trilhamos belas caminhadas,
mas me sinto como na noite antes de nos conhecermos: vagando
pelas ladrilhas da Tijuca, sem nenhuma esperança, desolado,
esperando que um milagre de luz caia do céu para destruir todo e
qualquer silêncio que sua falta deixa em meu coração, te
esperando voltar.
“Onde você está?
Como você está?”
Do teu,
Francisco.
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Belém, 16 de dezembro de 2020.
Minha inesquecível Alice,
"Sou o amor, o sereno."
Quero que sejas meu luar, ardente de paixão.
Assisto ao pôr do sol como quem espera que o laranja das nuvens
possa fazer o milagre que espero ansiosamente todos os dias, o
que vai fazê-la voltar para casa. Não há, nem mesmo na Paris em
que estás hoje, suponho, um crepúsculo tão lindo quanto o de
minha Terra, que por um lindo momento, também foi nossa. Esta que
é Belém do Pará.
Quando eu trouxe a França lapidada em cada detalhe e decoração
desta casa, foi para que te sentisses em casa o suficiente, nesse
começo, antes de abrir as portas para a beleza amazônica.
Nem todas
podem ser
nas águas
ainda não
sentes de

as viagens que fizemos no trem para Bordeaux ou Tolouse
igualadas ao reflexo rosa, laranja e lilás refletidos
turvas do Rio Guamá. Tenho certeza de que, mesmo que
saibas, tu sentes saudade deste cenário tanto quanto
mim.

Nosso amor não pode morrer.
E, enquanto eu vejo o sol se perder no horizonte, sei que de onde
estiveres também estarás assistindo a essa beleza natural e
quando as estrelas despontarem, vão dizer que a lua, certamente,
fiz pra ti.
Te fiz palácios, te fiz praça, te fiz cidade.
Te fazer a lua será só mais um degrau para expressar a beleza do
amor que sinto por ti.
Que fica ainda mais belo ao pôr do sol.
Estou te esperando tanto quanto o sol espera a luz despontar no
céu.
Do teu,
Francisco.
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Belém, 17 de dezembro de 2020.
Minha adorável Alice,
Estou ficando sem tempo,
rosto como um louco.

chorando

pelos

cantos,

escondendo

o

Já não posso mais descer as escadas, já não posso mais contemplar
todos os lugares que me lembram de ti. Os murmúrios só aumentam e
são tão fortes quanto meus lamentos, tanto aqueles que são por ti
quanto aqueles que tento transmitir na esperança de que me deixem
em paz. Mas não me largam, e ouço seus sussurros cada vez mais
perto, suas correntes que, quando criança, não me afetavam, agora
são um lembrete de todos os pecados que existem.
Se existem amores que matam, o nosso é um deles.
Estou me iludindo achando que um dia alguém me dará toda essa
fantasia, isso e muito mais? Não posso estar louco. Sei que
voltarás, não é?
Talvez tu penses que vale muito mais do que essa história que
construímos juntos, talvez penses que tudo muda e vais esquecer
essa ideia boba.
Talvez tu penses que não existe amor verdadeiro.
Mas te rogo, te preço e te suplico, venha resgatar-me. Só tu
podes me resgatar do fim fatídico que me espera além desta porta.
Ainda e sempre teu,
Francisco.
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Belém, 18 de dezembro de 2020.
Alice,
Isto está deixando de ser uma súplica.
Se tens o mínimo de respeito por nossa história, deverás voltar
agora.
Peço desculpas por todas as outras que entraram pela porta de
nossa casa.
Se não for este o motivo de tua ausência, diga-me, “por que você
partiu?” Quando teria sido isso, “na madrugada ou no fim da
tarde?” Que importa isso? A questão é: “Por que me maltratas?”
Por que não voltas para casa?
Já estou totalmente preso neste quarto e este Palacete, que um
dia fora a jura do meu mais puro e sincero amor, tornou-se um
calabouço de rancor, tristeza e abandono.
Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho, te amar. Tu
não vais mais chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma
paixão, de um coração que tanto chora.
Alice, isto está deixando de ser uma súplica. É um choro. É um
pedido de ajuda. É um clamor. Consigo ver as sombras atravessarem
o corredor de fora do nosso quarto.
Consigo vê-las chamando-me pelo nome que eu tinha quando menino,
em um passado que eu quero esquecer e que deveria ter enterrado,
ou não estaria sendo cobrado pelo erro que de meus pais.
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Alice, “o amor sempre é o caminho”. E, da mesma forma, o amor
será o caminho para te fazer a mulher mais feliz do mundo quando
chegares, tu deves arrumar um jeito de chegar o mais rápido
possível.
Posso sentir o prazo se esgotando.
Posso sentir minha alma se esvair de mim.
Mas a única coisa que quero sentir é “você aqui agora”.
Volte agora.
Francisco.
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Belém, 19 de dezembro de 2020.
O tempo está se esgotando.
Te transmito este bilhete compreendendo que poderá ser o último.
Não posso mais ficar, amor. Tenho que ir. É hora de partir.
Enquanto falo este bilhete, verbalmente, devo te apresentar um
amigo. É ele quem está mantendo-me calmo enquanto ouço a porta
bater e a fechadura quebrar, indicando que eles vão conseguir
entrar no quarto e encurralar-me, como tentaram fazer todos esses
anos. Este amigo é Tiago, mas Tiago não diz ser meu amigo de
verdade. É um historiador e gosta de psicografias — não sei o que
isso significa, mas sei que ele é o primeiro que me vê em muito
tempo.
Tiago não acredita em histórias de amor, mas sabe que precisa
escrever cartas de amor se quiser saber todas as respostas que
busca. E é por isso que está aqui.
Por que não estás também?
Assim como Tiago, eu também não sei algumas respostas. Afinal,
Alice, “onde foi que eu errei?”
Tiago me apresentou todo o seu repertório musical atual moderno e
é através deste que transmito minhas aflições. “Ouvindo o som dos
passarinhos, vou cantar para você voltar”.
As batidas na porta pararam, mas sei que isso não significa que
eles desistiram. Jamais desistirão. Sombras são sombras e
segredos, arrependimentos, desejos e, principalmente, vingança.
Pergunto-me se não sou um deles também.
“Procure logo entender que nosso amor não morreu”.
Tu és minha última esperança.
“Volte logo, meu amor”.
Francisco.
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Belém, 20 de dezembro de 2020.
Não há mais tempo.
Esta é a nossa última vez.
Se não és meu destino, mas quem sabe, por ti, eu posso até seguir
assim.
Mas está tudo bem, Alice. Enquanto eu vejo a maçaneta da porta se
abrir, percebo que este amor vai fracassar. Tão inevitável era
nosso trágico amor quanto era inevitável o meu fim, preso nesta
casa, eternamente condenado a pagar pelo erro de meus pais, que
mancharam esta cidade de sangue, que construíram um caminho com
corpos pelos qual não hesitei em passar por cima, seja por saber
ou por ignorar saber.
Não sou mais o homem que fui. Não sou nem um pedaço de homem,
apenas um espectro navegando entre o céu e o inferno sabendo que
falhei na minha mais especial missão de vida: fazer-te feliz. Não
tivemos filhos, não construímos um legado, tivemos apenas esta
casa, a qual chamam de Palacete Bolonha e narra nossa história,
que já atravessou décadas, reformas e mundos.
Pus em risco tudo e todos para te fazer feliz, mas não pude
abandonar minhas expectativas do que poderíamos construir. Perdime, definhei. Destruí nosso amor sagrado ao permitir que outras
mulheres atravessassem nossas portas. Destruí nosso sagrado
matrimônio ao te deixar definhar neste quarto no qual, agora,
aguardo meu fatídico fim.
Vejo agora que, talvez tudo de que fugi durante a vida inteira é
a única forma de me libertar.
“Então, com beijos, cala-me, ó, liberdade plena”.
Não sei se ainda estás por aqui.
Se ainda estás acolá.
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Mas saiba que te espero do outro lado.
E saiba que te amaria outra vez, todas as vezes, mesmo te vendo
partir.
E escreveria todas essas cartas novamente.
De teu eterno namorado.
Francisco.
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TIAGO COSTA, HISTORIADOR FAMOSO, TRAZ À TONA
CARTAS DE FRANCISCO BOLONHA ATRAVÉS DA PSICOGRAFIA

Reportagem por Andreza Marinho
NA VÉSPERA de o Palacete
Bolonha passar por mais uma
revitalização que o transformará
em espaço público e turístico, o
historiador Tiago Costa imergiu
em uma das histórias mais
famosas de Belém do Pará.
O
Palacete
Bolonha
foi
construído
em
1905
por
Francisco Bolonha, engenheiro
paraense, fazendo referência à ar-

quitetura
francesa,
tão
característica da Belle Époque. A
construção em si foi uma prova
de amor a Alice Tem-Brink,
pianista carioca. Durante anos,
em Belém, essa narrativa
acompanha o Palacete que agora
recebeu reforma pela Prefeitura
de Belém.
Para comemorar a inauguração e
abertura ao público, Tiago Costa
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ingressou no palacete e relatou a
proximidade com a visagem de
Francisco Bolonha. “Sabemos que
Bolonha viveu com Alice no
Palacete até o fim de sua vida,
depois de fracassarem em ter
filhos e ter seus últimos anos de
vida cheios de festas, drogas e
prostituições”, Thiago contou para
nós, na última semana. “Mas uma
coisa que pouco é comentada é
como Francisco e Alice foram
atormentados por visagens de
escravos que foram mortos pela
Família Bolonha, trauma que
acompanhou Francisco até o fim
da vida e… Bom, também posso
dizer que além dela.”
Tiago também acredita que
consagrar o Palacete Bolonha
como
um
dos
maiores
monumentos vivos e históricos da
capital paraense é uma forma de
transmitir uma história há muito
romantizada pela população: “A
construção em si é, sem dúvida,
um belo ato de amor de Francisco,
mas pouco falamos sobre como o
próprio foi responsável pelo
término deste. Arrisco dizer que
Francisco buscava, em Alice, uma
salvação que nunca encontrou,
pois tinha medo de encarar seus
verdadeiros demônios. No final,
não importa quantos palacetes
fizesse, o amor não iria salvá-lo.”
Tiago irá conduzir as primeiras
visitas turísticas durante a
reabertura do Palacete Bolonha e
está ansioso para contar quantas
outras histórias há escondidas por
trás dos janelões parisienses tão
amados pelo povo paraense.

LUANA CRUZ tem 25 anos, é
pesquisadora e escritora paraense.
Escreve porque o mundo é cruel demais
para não se fantasiar mundos realidades
melhores. Nyxels: mundo novo é seu
romance de estreia e está disponível na
Amazon.
Twitter: @eguanaoluh
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Ave Mágica
Gabriela L. K. Lins
Inspirada pela canção Uirapuru, interpretada por Lucinha Bastos

O sol se erguia vigoroso, num poderoso tom alaranjado. Magnífico, como uma pintura
romântica nuançada aos traços de Geraldo Teixeira: vívido, capaz de encher os olhos e
roubar seu último fôlego. Este nostálgico céu, eu o busquei em tantos outros lugares,
mas só encontrei por aqui.
Por entre as verdejantes curvas do Rio Guamá, a singela montaria deslizava sob as
viçosas águas do verão amazônico. A valente correnteza disputava força com o
barqueiro que a dominava ao remo. A tenra mata que enlaçava o rio era a mesma que
nos convidava a adentrar o esplendor popular.
Eu estava muito atrasada para encontrar minhas colegas. Havíamos marcado pela
manhã, e, no entanto, eu saíra de casa no início da tarde. Também, como se não fosse o
suficiente, auxiliava-me nesta viagem a pessoa mais vagarosa de toda a região.
A falante companhia que me guiava até o encontro de meus conhecidos enchia meus
ouvidos com seus improváveis causos fantásticos. Relatou de uma vez, em sua
adolescência, quando afobado perdera a hora num rock doido da capital. Preocupado
com a pisa que levaria de sua saudosa mãe, decidiu cortar caminho pela rua do
cemitério Santa Izabel, às duas da madrugada.
O homem ia contando sua história na qual, diga-se de passagem, eu não estava muito
interessada. Para ser sincera, naquele momento duas opções pairavam em meus
pensamentos: ou eu gostaria de chegar logo no encontro, ou eu gostaria de estar apreci-
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ando a vista ao som da atrevida água que insistia em molhar a minha face com ternos
respingos. No entanto, o motorista parecia ser uma pessoa carente e infelizmente tinha
depositado em mim a esperança de amenizar sua solidão durante aquela trajetória.
— Às duas da madrugada — disse ele retomando seu relato —, ouvi passos ferozes e
gritos atordoados que mais pareciam um bicho do que uma visagem.
Gesticulando exageradamente, seus movimentos adicionavam à narrativa certo
hiperbolismo que complementava a atmosfera por ele pretendida. Contou-me que deu
de encontro com um homem — todo torto —, acrescentou. O tal ser, dizia ele, contorciase em dor, grunhindo como uma besta-fera.
— Diante dos meus olhos, menina, ele se contorceu e retorceu até encolher. Pelos
surgiam em cima de mais pelos. — Ele quase me fazia acreditar em suas palavras. — O
bicho entortou até virar um porco! Bem na minha frente! Te juro!
Ele riu espalhafatoso e meu riso, contido, acompanhou sua alegria. Tão inocente ele era,
que não chegou a perceber que eu o iludia ao dizer que acreditava em cada palavra sua.
Tal simpatia de minha parte pareceu dar brechas para mais e mais relatos
estrambólicos sobre as visagens que ele enfrentara em suas experiências. Logo me
surgiu com outro conto. Alegou lembrar-se da vez que a Mãe d’Água quase roubou seu
coração e seu remo por causa de turistas.
Dizia ele recordar-se de uma época quando acompanhara um colega até o Centro-Oeste.
— Lá a gente trabalhou descendo os turistas pelo Rio Paraná. — Fez uma pausa
dramática — Uns mocorongos teimosos teimaram em fazer a travessia na noite de lua
cheia, sendo que o rapaz que trabalhava com a gente e que morava por lá já tinha dito
que não era boa ideia e que não ia de jeito nenhum com a gente. Mas aí já viu, né? — Ele
deu de ombros. — Fomos nós três, então: eu e os dois turistas.
Enquanto o homem falava, o sol despedia-se em meio ao azulado horizonte púrpuro. Eu
poderia estar imaginando coisas, mas pelo tempo navegado, nós já deveríamos ter
chegado ao encontro de minhas colegas... Francamente, independente do meu atraso, se
ele fosse um pouquinho mais rápido e parasse de jogar conversa fora... Mas nada eu
poderia fazer. Éramos nós dois deslizando sobre um rio de correnteza forte, e eu com
certeza ficaria refém da escuridão e do colete caso me jogasse na água e optasse por ir
nadando.
Enfim pus a mão amassando minha bochecha para apoiar a cabeça. Suspirei,
impaciente, e então tornei a prestar atenção ao que o homem dizia, pois cheguei à
conclusão de que em uma situação como aquela o melhor a se fazer era desfrutar da
história e aguardar a chegada. Ele falava a respeito das personalidades dos dois turistas:
um era extremamente ativo e arrogante e o outro era um pobre pomba-lesa mosca
morta.
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Eis que, em determinado momento, toparam em alguma coisa que, com um bruto
solavanco, estremeceu a embarcação, pegando os navegantes de surpresa.
— Quase vira a barca! — exclamou o homem.
Com o barco empacado, o mais metido obrigou-o a descer em plena escuridão para
averiguar o problema e buscar por uma solução.
— Eu tava cabreiro, né?
— O senhor desceu? — perguntei aflita, deixando-me levar pela história. Algo na feição
do homem me fez acreditar que minha empolgação o deleitou.
— Claro! Mana, quando a gente precisa de dinheiro tem que aguentar as pavulagens dos
outros, infelizmente, né?
Senti como se ele tivesse me alfinetado por causa de meu suspiro impaciente. Corei.
Não pude deixar de me sentir um pouco mal pelo moço. Estaria eu sendo tão chata
quanto o turista de sua história?
— Ao descer do barco, logo percebi não estar sozinho nas águas escuras daquela noite.
Tive medo que pudesse ser um jacaré. Já matei muita surucucu nessas viagens, mas
jacaré nunca. — Contou com certo nervosismo aparente, mas ao iniciar a segunda parte
de seu relato, pareceu-me calmo. — Os olhos que olhavam profundamente dentro dos
meus eram negros como caroços de açaí e brilhavam como as estrelas mais próximas.
Perdeu-se em seu próprio devaneio por alguns segundos, como se ainda sonhasse com
aqueles olhos.
— A dona daquele penetrante olhar segurava meu remo com as duas mãos, muda,
escondida por entre a folhagem... Eu sinto — apalpou o próprio peito com certo ar
teatral — que ela queria dizer algo, mas não disse nada...
Não o fez pois o ignorante afobado berrou exageradamente alto, apressando-o a
resolver a situação. O grito fora tão forte e desnecessário que poderia até ser capaz de
reviver o mais antigo defunto ali desovado, mas, em vez disso, simplesmente assustou a
bela moça, fazendo-a largar o remo e sumir pelas águas do rio. Contou que ficara
hipnotizado pelo momento eternizando em seu coração.
— O turista mais bobão apontou para o horizonte onde o rio se prolongava e, sob a luz
da lua, a gente viu um rabo de peixe gigante bater conta a água... Foi muito lindo. Eles
não viram a mulher, então para eles não passava de um bicho mesmo... Mas eu sabia.
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Ele suspirou, perdido em seus pensamentos.
— Durante meses, tudo o que eu conseguia pensar era na profundidade mágica de seu
olhar... Até que meu amigo me levou a um curandeiro que prometeu me fazer esquecer
dela...
Então ele fez uma longa pausa, foi quando percebi que estava absorta pela história. Não
sei se foi o tédio, ou se foi a intensa sinceridade com que o homem interpretava seu
relato, mas por alguma razão, eu me vi interessada no desfecho.
— E você esqueceu? — perguntei, àquela altura já encantada pela história.
— Até hoje sonho em encontrar ela pelas águas... — Ele olhou para a água que atirava
respingos frescos em sua face. — Nessas águas...
De toda a viagem, aquele foi o período mais longo que passamos em silêncio e, por
algum motivo, senti-me tão desconfortável a ponto de eu mesma buscar algum assunto
que extinguisse aquela sensação sufocante. Foi quando dei atenção ao vaso de plantas
posicionado estrategicamente seguro ao fundo da lancha.
— E essa planta? — perguntei hesitante, buscando desesperadamente por um diálogo.
— É uma tamba-tajá, é sempre bom ter uma em casa. — A voz dele me acalmou.
— É mesmo? E porquê?
— Bom, é uma planta que simboliza o amor — respondeu com um novo semblante a se
formar.
— Entendo... — Suspirei aliviada, uma vez que o homem recuperara sua postura e se
dispusera a conversar novamente.
Ele me contou que a história dessa planta envolvia o amor de um homem que,
desgraçado pelo infortúnio da vida, teve sua amada acometida por uma grave paralisia.
O amor, no entanto, impediu que a abandonasse. Teceu uma tipoia e passou a levá-la
consigo para onde fosse. Certo dia, no entanto, sua amada faleceu... O homem ficou tão
triste que se enterrou junto ao corpo dela. Suas formas deram origem à planta tambatajá.
— Quando se tem uma planta dessa, e ela cresce bonita e forte, trazendo no verso a
imagem da folha menor, é sinal de que sua casa tem muito amor — disse ele, sorrindo.
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— Égua, eu morria e não sabia dessa história... Tenho certeza que será um lindo
presente pra tua esposa.
— Moro sozinho, não tenho mulher. É mais pra mim, mesmo. — Riu melancólico,
fitando a prateada lua que se erguia no céu. Um canto de ave melancólico soou ao luar
— Olha aí meu compadre sofredor. E essa história, tu conheces?
— Qual história? — Perguntei confusa.
— Esse choro agudo que tu estás escutando. — Ele fez um gesto para que eu ouvisse
atentamente — O povo Bororo conta da ave que se apaixonou pela lua e que nunca teve
seu amor correspondido. Ela passa as noites sorrindo e chorando, esperando ter seu
amor reconhecido. Essa triste ave é o jurutaí.
Eu estava hipnotizada. Talvez eu estivesse certa antes, talvez ele realmente fosse
carente e solitário e por isso insistisse tanto em conversar comigo. Mas agora, afeiçoada
a ele, eu me vi torcendo pelo nosso atraso, curiosa pelo que mais ele tivesse para
compartilhar.
— Estamos chegando... — Disse ele, fitando o horizonte.
Mas é claro que a partir do momento em que a conversa se tornara algo prazeroso para
mim, o universo conspiraria para que o tempo fosse contra a minha vontade de estar
com esse moço. Ao horizonte, pude ver minhas colegas animadas, acenando para mim,
prontas para me receber.
— Certo. — Não pude esconder o desânimo na minha voz. — Passamos horas
conversando e percebi que nem sei seu nome. Meu nome é Isabel.
— Tu podes me chamar de Uirapuru. — Ele sorriu de uma forma que, pela primeira vez,
notei o quão bonito ele era.
— Como o pássaro? — Dei um tímido sorriso, envergonhada com meu pensamento.
— Sim, como o pássaro. Meu pai, um pouco depois de conhecer minha mãe na Vila da
Pedra, em Irituia, levou um uirapuru de presente.
— Nossa, que lindo... Sonho em ter um, mas não consigo imaginar criando uma ave
presa em uma gaiola, tu me entendes?
— Ela também não. Por isso que assim que segurou tomou posse da gaiola, ela o
libertou.
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Eu sorri, não soube como responder ao fato que ele acabara de contar, mas Deus sabe
como fiquei feliz pela liberdade dada ao passarinho. Poderia nem ser verdade, como o
resto de suas histórias, mas algo me fez feliz.
— Você sabia que algumas pessoas consideram o uirapuru um pássaro mágico? Dizem
que quem encontra com a ave pode ter um único pedido realizado. — De forma lenta, a
lancha foi freando, até chocar-se gentilmente contra a terra. Minhas amigas correram
para me receber. Levantei-me bastante dolorida, após horas sentada em uma posição
nada favorável para minha coluna, e também um tanto contrariada.
— Um pedido, é? — Segurei em sua mão para que pudesse sair da lancha. — Acho que
tudo o que eu queria neste momento era que fosse manhãzinha pra eu aproveitar o dia,
como eu e minhas amigas tínhamos planejado ontem. — Eu ri, culpando-me por não ter
saído mais cedo de casa — Foi um prazer conhecer você, Uirapuru. Espero sinceramente
vê-lo de novo. — No entanto, quando me voltei para despedir-me do gentil falador, era
um desconhecido que me auxiliava na saída.
O majestoso céu ao horizonte era quente e ameno, das cores da manhã. Com cautela,
terminei de sair da lancha e fui ao encontro de minhas amigas. A palafita era um singelo
abrigo adornado pela verde floresta. Ainda um pouco confusa, lancei meu olhar por
cima do ombro em direção à densa mata. Uma estranha sensação percorria minha
espinha, como algo estivesse me observando.
Acabei apreciando algumas folhas amarelas que pendiam, fadigadas. Minhas amigas me
provocaram, guiando-me até a entrada da casa. Foi quando um longo e melódico canto
ressoou por dentro do arvoredo, despertando em mim uma afável tentação...
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Hoje à noite
Thiago Ambrósio Lage
Inspirado na canção Hoje à noite, da banda Calcinha Preta

— Isto parecia menos complicado de montar quando li as instruções em casa. — Márcio
forra a areia com lona e espalha as partes da barraca sobre ela, apertando os olhos para
ler o manual contra a luz do sol poente. — A gente devia ter saído mais cedo de Palmas,
ou ficado por lá mesmo.
Ao redor do rapaz, outros jovens, três casais, montam o acampamento. “Pelo menos
pegamos lugar perto do rio”, “Thaís que enrolou na parada!”, “Ixe, essa vareta tá
quebrada”, “Queria mais perto do palco”, “Do outro lado tinha lugar”, “Foi a fila pra
pegar o barco, todo mundo veio pra Araguacema, não é possível”, “Alguém viu meu
cooler?”, “Ano passado tava mais cheio”, “Montamos a churrasqueira hoje?”, “Aquele
canto ali é bom pra banho.”, “Cuidado na água de noite, só naquele canto mesmo, hem?”
— Quando terminarmos a nossa, te ajudamos a montar a sua, não precisa amarrar a
cara — Valentina grita sobre a voz de uma dupla sertaneja que já saía das caixinhas
bluetooth sobre a mesa armada no centro entre as barracas. — A nossa é maior, pera,
puxa aqui, amor, Felipe, puxa, vai cair, vai cair!
Felipe evita a queda, equilibra a outra ponta da vara metálica e a bagunça de metal e
plástico começa a tomar forma entre ele e a namorada. O reflexo do sol nas águas do
Araguaia cede o turno às lanternas. Sem lugar ali, Márcio senta sobre a lona aberta no
chão contando mentalmente quantas horas ainda faltariam para que pudesse voltar
para Palmas. No calor da atividade, os outros três rapazes tiram as camisas, e as três
moças ficam com a parte de cima do biquíni e shorts, contando com o repelente para e-
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vitar os mosquitos. Os que já concluíram sua montagem passam à organização das
mesinhas e cadeiras na área cercada pelas barracas.
Márcio é ajudado por Valentina e Felipe — nada mais justo, já que foi praticamente
levado à força por eles — enquanto agradece, pede desculpas e sente o cheiro da fumaça
que começa a sair da churrasqueira.
— Pronto, amigo, tá bem firme. — Valentina balança a barraca para provar sua
afirmação, mais para si que para Márcio. — Primeira vez aqui na ilha ou primeira vez
acampando?
— Na ilha, mas das outras vezes foi quase acampamento de quintal. Meus pais nunca
vieram ou me trouxeram, estamos em Palmas faz só quatro anos e eles não curtem
muito. Será que já saiu carne? — Márcio pega o celular, joga a mochila dentro da barraca
e vai em direção à churrasqueira. Primeira e última vez, espero.
— Calma, volta aqui: barraca sempre fechada pra não entrar bicho. Celular aqui só serve
de câmera mesmo, em um ou outro ponto da ilha só que tem sinal, e muito fraco. Banho
pode ser no rio mesmo, naquele cantinho ali. — Valentina aponta com o queixo e o lábio
inferior. — Estilo reality show, vai de sunga mesmo. Evite a água à noite. Vai só ali e não
vai sozinho. Os banheiros ficam atrás do palco, tem uns chuveiros lá também. Daqui
não dá pra ver, o pátio central está cercado de barraquinhas. Acho que é isso, vou dar
atenção pro meu boy agora. Vamos assar uma carne e mais tarde vamos pro show, hoje
tem uma dupla daqui e acho que uma banda depois.
— E o que tem nessa água? Jacaré? — Márcio ri e aperta os olhos procurando enxergar
algo no rio.
— Ué, pode ser. Pelo sim, pelo não, melhor ficar seguro, né? E achou que fosse o quê?
Sereia só tem no mar, e Boto aqui nunca vi. — Valentina dá uma piscadela, se virando,
aumentando o volume da voz e caminhando para a mesa. — Porra, Lipe, não me esperou
pra tomar a primeira! Pode ir pegando uma latinha pra mim! Alguém trouxe gim?
Márcio observa os três casais, uma turma improvável, mesclando conhecidos do ensino
médio e do primeiro período de Engenharia Civil. Felipe ele já conhecia faz tempo, foi o
primeiro amigo que fez quando chegou à cidade: estudaram juntos no Instituto Federal.
Valentina é sua colega na universidade, e o casal se conheceu por meio dele. Os outros
casais são amigos deles.
O jovem se afasta do grupo levando sua toalha e necessaire. É capaz que este chuveiro
dê fila mais tarde e eu que não quero tomar banho no rio. E cansei desse sertanejo. Ele
segue de cara fechada e encontra dois banheiros atrás do palco, e atrás de cada banhei-
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ro, na área aberta, uma fileira de chuveiros. Sem fila.
Ali o som do palco e o burburinho do pátio central é que se fazem ouvir. Intercalado ao
som mecânico (mais sertanejo), e às falas de um locutor ainda animado para o resto do
verão, músicos fazem a passagem de som.
Após o banho, Márcio coloca fones e um rock para tocar no celular enquanto dá uma
volta antes de seguir para o acampamento. Passar uns dias sem sinal de celular com três
casais ouvindo sertanejo vinte e quatro horas por dia não parece mais uma ideia tão
boa. O rapaz dá um longo suspiro, indo no contrafluxo das pessoas que seguem para o
pátio central. Ele usa a câmera frontal do celular como espelho e tenta ajeitar o cabelo
que seca em cachos abertos e macios. Pelo menos tenho minhas playlists offline... Hm,
devia ter cortado o cabelo.
No acampamento, ninguém atenta ao retorno de Márcio. Estão entretidos uns com os
outros e começam a se arrumar para o restante da noite, com cada casal sumindo em
sua própria barraca ou seguindo para o banho. O rapaz aproveita para comer um pouco
de carne assada com arroz, observar o rio e desligar os fones. Mesmo sem o som de seus
companheiros de viagem, não há espaço para o silêncio. As músicas das barracas e
acampamentos vizinhos se sobrepõem em uma paisagem sonora peculiar, como se
todas elas se juntassem para fazer frente às potentes caixas do palco distante.
Sertanejo, forró, brega, funk e mais tantas vozes e batidas que desafiam a capacidade de
Márcio classificar e identificar gêneros.
Nessas horas, sem as redes sociais, resta a Márcio o livro eletrônico como companhia.
Acima de sua cabeça as estrelas se multiplicam no céu, enquanto no livro correm
velozes pela janela da nave. Algum império intergaláctico está em apuros, eles sempre
estão, e o grupo de heróis tem pressa. Pressa em salvar alguma princesa, um senador,
um alien, uma bruxa. Em desativar uma arma, roubar um microchip, descobrir uma
fonte de energia. Seguem sempre, seja em naves, navios, cavalos ou dirigíveis para
impedir um grande mal. Sempre gigante e inespecífico, um mundo salvo por ser salvo.
Isso nunca fez sentido para Márcio.
A fome aperta e ele segue sozinho para perto das barracas e do palco e devora umas
minipizzas. O show já começou e a cada acorde a multidão aumenta. Sem muita
vontade de beber, Márcio compra uma lata de cerveja e procura seus amigos. A dupla no
palco chora amores perdidos enquanto a turma de Márcio canta e dança, aos pares,
sofrimentos imaginários. As músicas se alternam entre términos, traições, voltas por
cima. Novas paixões são raras. Melhor dar uma volta.
O jovem circula a plateia, prestando atenção a letras desconhecidas, e rostos,
expressões, emoções com as quais não consegue se conectar. Deve ser um mundo reser-
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vado apenas a quem já sofreu por amor. Márcio vê mais de uma vez homens e mulheres
chorando enquanto bradam em uníssono juras de amor tardio por um ex que não
voltará. Um rapaz chama a sua atenção. Parece estar tão perdido em si quanto ele
próprio. É mais baixo, mais magro, tem a pele mais clara, quase cinzenta, na cabeça um
boné, o rosto imberbe e grandes olhos escuros, atentos. Seus olhares se cruzam. Eles se
aproximam.
— Oi, boa noite, tudo bem? — diz o estranho, estendendo a mão.
— Tudo. — Márcio retribui o gesto, apertando a mão do outro moço. — Me chamo
Márcio, e você?
— Telúrio. Márcio, interessante, mais cedo Marte estava no céu.
— Também curte astronomia? Que massa. Bom, parece que não estamos tanto no clima
dessa música, vou pegar uma cerveja. — Márcio agarra a oportunidade de ter alguém
para conversar, ainda mais com um gosto em comum. Na falta de um extrovertido para
adotá-lo, adotar outro introvertido parece uma boa estratégia. — Se quiser vir comigo, a
gente pode trocar uma ideia nas barracas mais longe do palco. Onde estão seus amigos?
— Eu vim sozinho, e os seus? — Telúrio se coloca ao lado de Márcio, a caminho das
barracas.
— Mais perto do palco, curtindo o show.
Na barraca, a conversa entre os dois solitários demora a se aproximar de temas
pessoais. Falam dos astros (Márcio prefere observar estrelas), de livros (Telúrio ama
biografias), da praia. Telúrio também havia chegado hoje. Márcio sempre quis Civil,
Telúrio ficou entre Física e Geografia, e optou pelo segundo. O álcool da terceira lata de
cerveja de Márcio e da segunda capirinha de Telúrio ajudam a soltar a língua e tornar os
silêncios menos frequentes e menos desconfortáveis. Silêncios em que Márcio observa
os lábios de Telúrio, tão finos mas mesmo assim convidativos, sem saber ainda como
agir. E um desses silêncios é repetido pela dupla após um último acorde. Sob aplausos,
saem do palco e Márcio percebe seus amigos ao longe indo para a barraca.
— São seus amigos?
— Sim, eu acho que talvez deva ir com eles, o show acabou cedo, né?
— É. Bem, você estava sozinho quando te encontrei, acho que não vão se importar se
ficar um pouco mais. E veja, a lua está nascendo! — Telúrio aponta para o Leste, onde a
lua iluminada pela metade nasce, antecedendo ao sol por algumas horas.
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— Eu não avisei que ia ficar. — Márcio tira o celular do bolso num movimento
automático. — E aqui nem sinal tenho para avisar.
— Se quiser podemos ir lá e avisar, sem problema. Mas olha, deu sinal! — Telúrio aponta
para a tela do aparelho de Márcio.
O aparelho mostra uma barrinha de sinal, duas, três.
— Nossa, eu achei que não tivesse sinal nenhum na ilha, não tem nem na cidade. Então
eu acho que ...
— BOA NOITE, ARAGUACEMAAA!!! — A voz de uma cantora se sobrepõe à conversa dos
dois enquanto seus companheiros de palco começam a tocar a guitarra e os teclados
como se eles próprios estivessem ligados à eletricidade.
— Olha, outro show, um bom motivo pra ficar! — Telúrio sorri. — Vamos ouvir três
músicas, nem curtimos a outra banda.
— Tá certo, não vou deixar você ficar sozinho.
Márcio pega mais uma cerveja enquanto as barrinhas de sinal somem da tela de seu
celular. Pelo menos essa música não é sertaneja, é mais agitada, alegre. E a letra… mais
positiva, falando de novos amores, declarações, reencontros. Mas tinha algo mais. A
melodia. Isso! Ele começa a bater o pé seguindo o ritmo, e cantarola a melodia com
lalala, é uma das músicas de sua playlist, mas dançante, e em português. Telúrio
observa a repentina empolgação de Márcio.
— Você conhece essa música?
— Sim! Quer dizer, não! Mais ou menos, é uma versão de outra música que adoro. Mas
com essa batida. — Márcio pega o celular de novo, mas logo o guarda no bolso. — Depois
eu te mostro.
Boa parte do público que se dispersou reflui para o pátio central, muitos casais agora
dançando o forró, uns mais agarradinhos, outros mais acrobáticos entre giros e jogadas.
Os olhos de Márcio brilham observando os pares dançantes. Os de Telúrio brilham
negros, imensos, ao observar os de Márcio.
— Você quer dançar? Parece hipnotizado com as pessoas. — Telúrio estende o braço,
indo com a mão em direção à mão livre de Márcio.
— Ah, eu acho legal, até gosto, mas não tem como, né? Já disse que não vou te largar so-
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zinho. — Márcio retrai o corpo tentando não entender o convite.
— Ora, mas você pode me ensinar.
— Mas dois homens dançando? Isso daria problema para nós aqui. Não quero terminar
meu feriado no hospital, ou virando comida de jacaré.
— Ah, tem isso, né? — Telúrio abaixa o braço e a voz. — Ainda tem isso, né?
O silêncio entre os dois retorna longo e desconfortável. A primeira canção termina. A
segunda, a terceira. Márcio volta a bater os pés e a falar:
— Desculpa, cara, é que eu tenho medo, nunca se sabe como é.
— Tranquilo, mas… eu tenho uma ideia. A ilha é relativamente grande, e não é bem
iluminada. O problema não é dançar, é sermos vistos, né? Com este volume, temos
música na ilha inteira. É só achar um cantinho só nosso. Topa?
Márcio logo se vira e pede mais duas latas de cerveja, confirmando que aceitou a
proposta. Os dois se afastam da multidão, do palco, do pátio e circulam pela ilha,
próximos às margens, se guiando muitas vezes pelo luar fraco, por distantes luzes de
barracas ou pela lanterna do celular de Márcio. Para não se perderem um do outro, eles
se dão as mãos.
Entre palavras sussurradas, Márcio continua a cantarolar o repertório que o apaixona a
cada nova versão. Telúrio para de caminhar e se coloca frente a frente com ele sem
soltar sua mão.
— Aqui estamos afastados. E será que agora o senhor me daria o prazer de uma
contradança? — Ele faz uma mesura desajeitada e abre o outro braço esperando que
Márcio se aproxime.
— Com todo o prazer. — Márcio abraça Telúrio de forma um pouco desajeitada,
desacostumado a dançar acompanhando e sem nunca ter conduzido outro corpo
masculino. — Nossa, como você está quente, está febril?
— Meu metabolismo é acelerado. E acho que exagerei no sol hoje.
Telúrio não tem muito ritmo, mas tenta dar o seu melhor. Após duas músicas, eles
invertem posições e Telúrio passa a ser o condutor. Dessa forma, passam a tropeçar
menos, já que Márcio consegue lidar melhor com os descompassos do companheiro de
dança. Ao calor da bebida se soma o calor dos corpos em contato. Um calor que nem a
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brisa que vem do rio consegue dissipar. Um calor que pede mais proximidade ao invés
de distância. Ao fim da terceira música, os dois rapazes se envolvem num beijo sem
começo, que surgiu orgânico do desejo mútuo, um beijo que eles queriam que não
tivesse fim, mas que terminou na certeza de que seria seguido de outros.
Eles riem. É como se algo tivesse se quebrado entre os dois, mas algo que os separa.
Seus corpos agora estão em contato constante, nem que fosse o toque de apenas um
dedo. Se olham de verdade pela primeira vez. Márcio passa a mão pelo rosto de Telúrio,
sob o luar ele parece emitir um leve brilho cintilante, cinza-azulado.
— Parece que alguém exagerou no protetor solar. — Márcio brinca com o ficante,
usando da prerrogativa da intimidade entre casais, mesmo os formados há cinco
minutos.
— Ah, eu preciso, senão fico que nem um pimentão. — Telúrio se senta na areia. — Senta
aqui do meu lado, posso passar a mão no seu cabelo? Achei ele lindo desde o primeiro
momento que te vi.
— Sério? Está todo bagunçado, pode sim, adoro, mas só se você me der um beijo antes.
— Márcio se senta, procurando a boca de Telúrio com a sua, seu corpo com suas mãos.
Os rapazes intercalam carinhos com conversas, e agora os silêncios, mesmo longos, são
confortáveis, preenchidos por toques e o cantarolar de Márcio. Telúrio em alguns
momentos observa o rio fixamente. Márcio tenta ver o que o ficante está enxergando,
mas não percebe nada.
A banda termina seu show, e Márcio se lembra de mostrar as versões em inglês para
Telúrio. Os dois estão tão próximos que dividir um fone não é desconfortável. A meia
lua continua a subir, e quando se aproxima do zênite, Telúrio tem um sobressalto.
— Preciso ir.
— Sim, onde está sua barraca? Eu também tenho que voltar antes que o pessoal acorde,
vão dar falta de mim.
— Eu não estou ficando na ilha.
— Mas como vai pegar um barco agora?
Telúrio olha apavorado para o nascente. O azul profundo, quase negro, do céu noturno
já mostra sinais de um roxo sutil, da cor que costuma vir ainda antes da aurora.
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— Cara, preciso te falar uma coisa. — Telúrio tira o celular do bolso. — Não era para ser
assim, eu perdi a noção do tempo, estou fodido.
— Calma, o que foi? Tem namorado? Namorada?
Telúrio destrava a tela do aparelho, e em poucos segundos a água atrás dele se agita.
Uma estrutura emerge, uma plataforma circular, um cilindro curto, um prato. Um
disco.
Márcio fica sem reação. O disco, muito mais largo que alto, está pairando um palmo
acima da água. Sua superfície emite um brilho fraco, difuso como a pele de Telúrio. Em
alguns momentos ela parece reflexiva, e em outros, transparente. Em poucos segundos
parece se adaptar e mimetizar o ambiente tornando a estrutura quase invisível.
— Isso… isso… é uma nave? — Márcio pergunta, aterrorizado com o que a resposta
poderia dizer sobre a natureza de Telúrio.
— É sim. Mas fica tranquilo. Eu sou como você. — Telúrio se aproxima e toca o ombro do
rapaz.
O corpo de Márcio se retesa e ele caminha devagar para trás.
— É como eu... mas não é. Quem é você, ou o que é você?
— Eu sou Telúrio. Estudante de Geografia. Adoro ler biografias. Amei dançar com você,
te beijar. Eu sempre estive sozinho até te conhecer. Só tenho uma origem diferente. —
Telúrio aponta para a nave. — E um meio de transporte mais eficiente.
Telúrio se aproxima e toca o braço de Márcio, que relaxa e sorri, reconhecendo o toque
carinhoso que mudou sua noite.
— Também estava sozinho, e não era só hoje. Tenho meus amigos, mas você entende.
Independente de quem seja, criamos uma ligação. Unimos nossas solidões. — Ele
respira fundo e abraça o ficante. Eles ficam assim até que Telúrio se solta, apressado.
— Eu não posso mais ficar, espero que entenda.
— Entendo. — Márcio fica com a voz um pouco embargada. — Mas me diz então, de qual
dessas estrelas é seu planeta? Quero olhar e lembrar de você.
— Minha estrela não nasceu ainda. — Telúrio se aproxima e torna a abraçar Márcio,
passando os dedos pelos cachos desfeitos de seus cabelos. — Temos um tempinho.
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— E eu não vou te ver de novo? — Márcio beija o pescoço do ficante.
— Só se você quiser, você quer?
— Sim, claro, mas como vamos…
— Amanhã, amanhã eu volto aqui. Você não vai mais ficar sozinho.
O abraço se torna mais apertado, e uma nova sessão de beijos se inicia. A última, última
por essa noite. A lua minguante ultrapassa o meio do céu e empalidece com o lilás e o
rosa matutinos que brotam no leste. Os primeiros raios de sol atingem o rosto dos
moços.
— Ali, a minha estrela nasceu. Tenho que ir antes que me vejam. — Telúrio dá um
selinho em Márcio e caminha sobre a água, subindo na plataforma que ondula
mimetizando as cores ao redor. — Adorei te conhecer, de noite volto. Ei, não faz essa
cara!
— Sua estrela? Eu achei que você fosse de outro planeta!
— Ah não, meus pais são. Eu sou daqui mesmo. Segunda geração, sou de Alto Paraíso,
não sei se conhece.
— Só de nome. — Márcio se concentra por um momento. — Porra, estão gritando meu
nome, preciso ir. Te vejo de noite?
Telúrio sorri, acena positivamente com a cabeça e desaparece sob a camuflagem da
nave.
— Menino, você sumiu, por onde andou? — Valentina carrega um copinho plástico cheio
de café pela metade. — O que eu ia falar pros seus pais? Já estava achando que o jacaré
tinha te levado! Peraí, e essa cara? Esse sorriso bobo? Aff, era mulher, era? Podia ter
levado pro acampamento, não tem por que esconder.
— Não, não era. — Márcio tenta disfarçar o sorriso que teima em ficar em seu rosto.
— Era o que então? Homem?
Márcio para de andar por um segundo. O sorriso some. Sua boca tenta articular alguma
palavra coerente sem sucesso.
— Pois se for, dá na mesma, leva pro acampamento e não some. Ou se for dar um perdi-
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do, avisa. E desde quando isso é motivo pra se esconder de nós? Vem, bora tomar café, e
quero saber tudo desse boy. Tem repeteco hoje à noite?
Márcio sorri por mais de um motivo.
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Procura-se uma mãe
Tarcila Alves
Inspirada pela canção Geisislaine, de Nicolas Jr

O bar estava quase vazio e Augusta limpava as mesas suspirando cansada. Logo seria
meia noite e ela sabia que ainda teria que ficar ali por mais meia hora para limpar e
fechar o bar. No balcão seu pai conversava com alguns dos bêbados que sempre
estavam ali. Era quase hora de fechar, mas eles não iam embora. Seu pai parecia
animado falando com eles sobre algo em que ela não prestava atenção. Devia ser só
mais alguma piada suja. Ela não conseguia entender como a família ainda permanecia
com aqueles homens: tão tarde e continuavam ali, gastando todo o salário por alguns
minutos de embriaguez. Era patético. Mas era esse trabalho cansativo lidando com
boêmios errantes que pagava as contas e os estudos dos irmãos. Então ela continuava
ali com o pai.
Porém, havia um lado positivo. Bêbados contam histórias, e entre um lamento e outro,
sempre surgiam histórias que ela amava ouvir. Às vezes eram causos simples e
rotineiros. Às vezes eram problemas de família. Erros no trabalho. Abusos e tristezas.
Mas o que ela mais gostava de ouvir eram as histórias mais comuns. Os corações
partidos e amores impossíveis.
Quantas vezes não ouviu aqueles homens patéticos gritarem seu amor por alguém que
os largou a plenos pulmões. Ou xingarem pessoas em um minuto e no outro estarem
aos prantos pedindo para que aquela pessoa voltasse. Era triste, mas sempre a fazia
pensar: “Ela não teria ido embora se você não tivesse partido o coração dela primeiro”
ou “Se você já bebia tanto assim quando estava com ela, com certeza ia te abandonar,
maninho… Eu abandonaria”.
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Talvez soasse cruel ouvir histórias de amor que deram errado e julgar os personagens
principais. Mas ouvi-las a ajudava a refletir sobre a própria mãe. Entender o que
aconteceu. Que talvez as coisas não fossem tão perfeitas quanto pareciam quando era
criança. Ainda lembrava com exatidão do único dia em que viu seu pai chorar.
Tinha só nove anos quando tudo aconteceu. Talvez fosse pequena para ir sozinha e
ainda buscar o irmão. Mas sabia que a mãe estava ocupada demais cuidando da
irmãzinha de dois anos e o pai estava no bar lidando com aqueles beberrões. Ela
adorava a mãe: era linda! Com os cabelos de duas cores, as pontas claras e as raízes
escuras, ela estava sempre cantando e dançando com as filhas pela casa. Sempre usando
shortinhos curtos e blusas longas. Ela estava sempre sorrindo, e quando ia ao bar, o
número de clientes aumentava. Vez ou outra via a mãe e o pai juntos dançando uma
música lenta e bebendo cerveja pelas frestas da porta quando deveria estar dormindo.
Ela via como eles se olhavam. Augusta jurava que eles se amavam.
Mas tudo mudou tão rápido, tudo por causa daquele candidato a vereador que passou
em caminhada na rua. A mãe foi cumprimentá-lo, tiraram uma foto juntos e tudo. A
mãe fez questão de enquadrá-la e deixar na sala junto com as outras fotos da família. O
pai não reclamou. Só olhou feio e foi para o bar.
Na semana seguinte vieram as ligações que a mãe atendia com entusiasmo sem igual
enquanto o pai passava cada vez mais tempo no bar. Com o tempo, a mãe já nem ia
ajudá-lo no bar e já não puxava o pai para dançar. A única que ainda fazia era cantar.
Mas nunca ouviu um pio dos dois. Nenhuma briga. Os cabelos bicolores se tornaram
totalmente pretos. Entre as brincadeiras de criança, Augusta não percebeu que as coisas
já não eram como antes.
Então chegou aquele dia específico de julho que estava quente como o inferno. Augusta
saiu mais cedo da escola com o irmãozinho e seguiu para casa pensando no almoço. A
mãe havia dito que faria sardinha, e ela adorava sardinha. Quando entrou dentro de
casa só ouvia os gritos da irmã de dois anos enquanto o pai chorava segurando a foto
que antes estava no quadro.
— Pai, cadê a mamãe? — Augusta perguntou, finalmente soltando a mão da outra
criança que correu para abraçar o pai. Ela nem conseguia entender o que seu
irmãozinho falava, só conseguia distinguir ele falando a palavra “prometeu” e “levar”,
mas nada era assimilado em sua mente porque só conseguia olhar para o armário de
portas abertas com um vestido branco da mãe ali. Era a única peça que havia sobrado.
— Ela foi visitar sua avó no interior — o pai respondeu, limpando os olhos e tentando
sorrir. — Vamos almoçar, tem sardinha frita!
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A mãe nunca voltou dessa viagem. Augusta descobriu que haviam sido deixados quando
a avó a avisou, em uma ligação secreta do orelhão da rua principal, que Geisislane, sua
mãe, nunca havia sequer falado sobre a visita. Augusta foi para casa desesperada e deu a
notícia o pai, que foi para a delegacia avisar do desaparecimento. Ele estava tão nervoso.
Quando os policiais foram à sua casa, não havia mais nada da mãe. Nem um vestido ou
shortinho no armário.
A mãe havia sumido. Sem se despedir. Não havia nenhuma carta. Havia agora uma
menina de nove anos que precisava ir para a escola e cuidar de dois irmãos pequenos e
um pai solitário. Havia só um cartaz velho com uma foto desbotando da mãe com o
vereador e bem embaixo a frase: Procura-se mulher desaparecida. Augusta gostava de
ouvir histórias de corações partidos, amores trágicos, onde o sofrimento levou os
personagens principais ao extremo para se livrar da dor, porque assim poderia aliviar
um pouco do ressentimento que sentia da mãe. Mas sempre se perguntava o que
aconteceu com aquele vestido que viu no armário.
***
Para Amaro, o irmão do meio, quando a mãe sumiu, mesmo tendo apenas seis anos,
conseguia lembrar perfeitamente o que aconteceu naquela manhã. Chegou em casa de
mãos dadas com sua irmã mais velha, Augusta. O pai chorando olhando a foto da mãe.
Lembrava que ele mentiu, dizendo que ela só havia ido visitar sua avó, mas semanas
depois, a própria contou para Augusta que a filha nunca havia ido para o interior como
o pai falara.
Augusta, então começou a assumir o papel de mãe, fazia comida, o levava pra escola,
cuidava de Amália, a irmãzinha de dois anos. Às vezes, ela ajudava o pai no bar da
família, e Amaro percebia como a irmã era amargurada. Ele via como ela sempre parecia
estar tão mais velha e adulta, mesmo sendo jovem. A família nunca mais foi a mesma
desde o sumiço da mãe. O pai, coitado, tentava criar os filhos da maneira que podia, mas
nunca arranjou outra namorada porque não queria que a caçula esquecesse a mãe.
Ainda assim, foi infrutífero, pois de tão pequena quando o desaparecimento ocorreu,
não se lembraria da mulher.
O desaparecimento da mãe também fez todo mundo do bairro da Aparecida especular o
que tinha acontecido. Muitos diziam que ela realmente havia pegado um barco para o
interior acompanhada de um galã moreno e alto e que agora já possuía outra família.
Augusta fingia que não ligava para a mãe e nem ousava falar nela. Amália, agora com
oito anos, sentia falta da presença de uma mulher mais velha, mas, ao mesmo tempo,
não parecia se importar. Já Jorge, o pai, esse parecia sofrer muito.
Amaro não sabia se ria ou se ficava deprimido sempre que via o pai, tarde da noite, can-
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tando Amado Batista abraçado a um vestido velho e bebendo vinho. Era uma imagem
um tanto cômica, um homem de um e setenta e nove de altura, com uma grande barriga
arredondada e um nariz avantajado, quase como se estivesse grávido, segurando um
vestido em uma mão e uma garrafa de vinho na outra cantando Seresteiro da Noite.
Amaro assistia à cena escondido na varandinha da casa, ficava ali pra ouvir música em
seu radinho de pilha usando os fones de ouvido novos que comprou na manhã daquele
dia e mais uma vez encontrara o pai fazendo aquilo. Logo mais ele começaria a falar
sozinho.
Era sempre assim, o dono do bar à meia noite ia para sua sala de estar, colocava alguma
música para tocar e começava a dançar com o vestido enquanto se embriagava. E logo,
logo ele começaria a conversar com alguém invisível. Ele iria rir e chorar. Começava a
rodopiar. Então pegaria aquela foto antiga de sua mãe com um vereador qualquer e
tentaria beijá-la, e depois caminhava para o quarto para dormir. Amaro cresceu desde
os seis anos presenciando esse espetáculo noturno.
Às vezes Augusta ia puxá-lo pra ir dormir. Às vezes levava o pai para o quarto. E Amaro
pensou que mais uma vez veria a cena se repetir. Aumentou o volume do radinho que
tocava Calypso. E não sabia se era porque estava distraído com a música, mas percebeu
que o pai estava parado no meio da sala com os olhos vidrados. Ele o encarava.
Amaro engoliu em seco. Jorge estava pálido e movia os lábios lentamente. O garoto
moveu a cabeça um pouco para o lado tentando ler os lábios do pai, em seus ouvidos
Joelma gritava sobre onde encontrar o cavalo manco. Sem entender nada, baixou o
volume do rádio para escutar melhor. Decidiu ir até o pai, mas este começou a acenar
que não com a cabeça, desesperado, e então uma pressão nos lábios, alguém tapava sua
boca pedindo silêncio enquanto era puxado para trás.
— Mano, precisamos pegar a Amália, agora mesmo — Augusta disse enquanto o puxava
para pular a varandinha da sala direto para o pequeno pátio da casa.
— O quê? Por quê? O que está acontecendo? — perguntou o jovem confuso enquanto
seguia a irmã mais velha.
— Você não viu? O vestido — Augusta respondeu, rodeando até a janela do quarto da
caçula.
— O que tem o vestido? O papai sempre dança com ele — disse, ainda sem entender o
desespero da irmã ou a ação do pai.
— O vestido desapareceu do armário depois que a mamãe foi dada como desaparecida.
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— E daí? O papai pode ter guardado ele e só ter usado para esses momentos de bêbado
dele — retrucou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo chegando na janela da mais
nova. Amália dormia com a boca aberta e tentaram bater na janela.
Nenhum toque se ouvia. Somente os corações dos irmãos disparavam com a visão
dentro do quarto da garotinha. Uma mulher de cabelos negros e longos dedos que
pareciam azulados tocava no pescoço da garotinha. Amaro congelou no lugar. Mas
Augusta não, a moça usou toda sua força e se jogou contra a janela sem se preocupar se
se machucaria ou não. Só precisava salvar a irmãzinha, que acordou com o barulho.
No mesmo instante a mulher desapareceu e o pai entrou cambaleante no quarto onde
os três estavam. Amália chorava confusa. Amaro, que entrou pouco depois da irmã,
ainda tentava entender o que e quem era aquele ser que tentou tocar sua irmã. Augusta
abraçava a caçula, tentando acalmá-la.
— Por que você nunca disse onde estava esse vestido? Por que só restou ele? Por que ela
está aqui? — A garota gritava histérica. Enquanto isso, a pequena em seus braços
continuava soluçando, quase engasgando-se com saliva e ranho. Augusta estava tão
absorta em todos aqueles sentimentos turbulentos e pensamentos acelerados que lhe
distraíram do que acontecia com a caçula. Não percebeu que a garotinha agora tremia,
os olhos inchados se reviraram, enquanto a saliva começava a borbulhar como espuma
na boca da menina. Aos poucos o choro parou. Foi Amaro quem olhou para a caçula e
engoliu em seco ao perceber que o rosto retorcido em ódio da menina. Quando pensou
em falar que algo não estava bem, a garotinha começou a falar.
— Isso, Jorge, responde eles — Amália falou com um sorriso sinistro no rosto. —
Responde porque só esse vestido ficou. Responde para que interior eu viajei…
Responde. — A voz da garota engrossava a cada frase, soando tão gutural e alta na
última palavra que Augusta precisou soltá-la com uma careta. — Responde.
Amaro olhou de uma para outra, o coração acelerado diante da compreensão. Seu pai,
que cuidou sozinho dos três, que bebia pra esquecer a dor do abandono da esposa, que
lutou tanto por eles, aquele mesmo homem que, apesar de toda ignorância, ainda era
“bom homem”, esse mesmo homem não poderia fazer esse tipo de atrocidade. Não
queria acreditar naquilo que se desenrolava à sua frente. Apertou os punhos até que
seus tendões ficassem pálidos com a falta de circulação, sua boca secou enquanto um nó
se formou em sua garganta. Lembrou da mãe. Da forma como ela cantava para ele,
chamando-o de “seu príncipe”. Lembrou de como semanas antes de seu
desaparecimento, ela lhe perguntou se ele queria ir ver a vovó no interior e o fez
prometer que sempre cuidaria de si e das irmãs. Que nunca iriam se afastar. Ele
lembrou de algo que parecia somente um sonho tão nebuloso, de uma promessa. Ela
não os deixaria. Diante da percepção, o corpo de Amaro se enrijeceu, dor, medo, raiva,
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ódio, ressentimento, pena, estava confuso. Queria acreditar que a mãe não os
abandonaria, mas também queria acreditar que seu pai era inocente. Encarou o pai
atrás de respostas.
Jorge, antes já vermelho da bebida, agora estava totalmente carmesim, o corpo tremia
todo como se a qualquer fosse explodir, o rosto se retorcia em uma carranca, os lábios
estavam apertando e voltados para baixo, enquanto o homem apertava a mandíbula
com força. As veias saltavam azuis pelo pescoço, pareciam latejar tal era a pressão dos
batimentos cardíacos. Mas o que mais chamava a atenção eram e os olhos vidrados que
transmitiam um ódio que nenhum dos filhos jamais havia presenciado. Aquela visão fez
o nó na garganta de Amaro arder. Lágrimas que estavam em seus olhos finalmente
caíram e, naquele momento, ele sentiu uma explosão de energia subir por todo o corpo.
— A mamãe nunca pegou o barco — Amaro falou de repente olhando para o pai, com
lágrimas nos olhos, chamando a atenção de todos no quarto — Ela arrumou as malas,
mas ela só ia quando a gente chegasse. Ela tinha prometido pra mim. Nós saímos cedo
da escola e ela já tinha planejado nos levar. Eu perguntei por que ela não tinha me
esperado, mas a Amália estava chorando muito e a Augusta estava distraída e você me
ignorou. — O jovem encarava o pai. — Esse vestido era o que ela estava usando, e por
isso não desapareceu, né?
— Eu a matei — Jorge confessou.
A admissão do pai afetou a todos. Amaro não reconhecia aquele homem. Caiu de joelhos
no chão, sem forças, queria gritar, chorar, bater, era como se um vulcão dentro de si
houvesse explodido. A dor que sentiu era muito forte, quase não tinha forças mais.
Conseguiu ouvir o barulho dos gritos de Augusta, abriu os olhos e viu primeiro Amália
desmaiada sobre a cama e Augusta pulando em cima do pai, a garota gritava
dolorosamente enquanto batia no peito dele com toda a força que possuía. Tudo era tão
doentio. O garoto sentiu vontade de vomitar. Em meio a toda dor que sentia, sentiu a
atmosfera mudar e um ar gelado se manifestar atrás de si. Um arrepio subiu pela
espinha ao virar o pescoço para ver quem falava.
— Eu finalmente voltei pra levar vocês comigo — disse a mulher de cabelos negros
olhando para a pequena família.
***
Amália estava sentada no hospital olhando para a foto da mãe com o vereador. Não
possuía muitas lembranças da mulher, sua mãe verdadeira sempre fora Augusta. A
maninha que sempre cuidou dela, desde bebê. Ela sim era sua mãe. Queria muito que a
irmã voltasse logo para o seu lado. Não gostava do hospital, aqui todo mundo olhava pa-
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ra os três com pena, como se fossem coitadinhos. Amália não sentia que era uma
coitada. Só estavam esperando a avó ir buscá-los para morar com a família materna.
Nunca tinha ido ao interior, e isso até a animava um pouco, talvez agora pudesse se
sentir mais ligada à mãe biológica.
Ao seu lado, o irmão dormia no leito segurando um vestido todo queimado. Era sua
ligação com a mãe, os irmãos lhe disseram quando saíram da casa, e tratavam o objeto
como uma relíquia.
Amália não gostava daquela peça de roupa, parecia amaldiçoada. A peça só a lembrava
de imagens distorcidas de uma mulher dançando e o usando, gritos e um cheiro forte de
sangue. Aquele vestido só a lembrava de um pesadelo com visitas noturnas
assombrosas e da noite em que finalmente decidiu ajudar a tal mulher que usava o
vestido acendendo uma vela pra ela. Mas aquela vela causou o incêndio que matou seu
pai.
Estava ficando um pouco melancólica quando finalmente Augusta entrou no quarto,
carregando uma garrafa de água e um lençol que usou para cobrir Amaro. Ela viu a mais
velha sorrir com doçura, tirando a peça de roupas dos braços do irmão, e em seguida
acariciou os cabelos negros do menino com delicadeza para não acordá-lo. Amália
sentia-se mais calma com a presença da irmã. Viu a mais velha dobrar a roupa e colocála em uma sacola onde estavam guardadas as roupas que conseguiram salvar e algumas
doações que receberam. Augusta, então, sentou-se na cama ao seu lado. Amália fechou
os olhos fingindo que estava dormindo, enquanto sentia a irmã se deitar ao seu lado e a
abraçar. Se aconchegou no peito dela, deixando-se envolver no cheiro da irmã mais
velha, e sentiu-se segura ali. Sentia dedos longos acariciando suas madeixas. Não
lembrava que a pele de Augusta era tão fria assim, mas devia ser o ar-condicionado do
hospital. Ficar ali quietinha foi o suficiente para fazer o sono voltar e deixar sua mente
enevoada, estava naquele estado letárgico quando você não tem tanta certeza do que
acontece ao seu redor. Sua mente talvez já estivesse dormindo, porque ouviu alguém
cochichar algo para sua irmã.
— O barco com a vovó de vocês está chegando no porto amanhã.
— Você não vai nos abandonar quando formos embora, vai? — Amália distinguiu que
essa era a voz de Augusta.
— Eu prometi que voltaria para levar vocês, eu sempre vou cuidar de vocês três, meus
filhos.
Amália adormeceu após essa conversa e sonhou com uma mulher com cabelos
bicolores, dançando ao som de Nicolas Júnior enquanto trajava vestido branco leve.
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O que não existe mais
Luciana Fauber
Inspirada pela canção Cantos da Floresta, do grupo Raízes Caboclas

Quem está à minha frente tem um semblante nostálgico. Estamos na cozinha de chão
vermelho e textura engraçada da minha infância, e em cima da mesa de madeira está
um desenho que fiz na terceira série para concorrer a um prêmio — que na época queria
muito, algo sobre visitar uma fábrica de sorvete se o meu desenho sobre a Amazônia
ganhasse. Tem muito verde, uma onça meio torta, um rio e um boto pulando da água. A
minha cachorra ainda não destruiu a folha e acabou com minhas chances.
— Por que eu tô aqui? — A pergunta sai da minha garganta enquanto meus olhos
vasculham o cômodo. Sinto o gelado da cerâmica sob meus pés descalços, o calor me
fazendo suar e os cabelos da nuca grudarem na minha pele. Uma carapanã zumbe no
meu ouvido, mas a espanto com a mão. Pode ter dengue.
A geladeira marrom e um pouco enferrujada encontra-se no mesmo lugar de sempre,
mas sem o quebra-cabeça de ímã que eu costumava montar. Era nela que ele ficava ou
em uma nova, de cor branca? O garrafão de água em cima da pia está forrado com uma
das capas que mamãe costumava fazer, combinando com a capa do botijão, com o pano
de prato em cima do micro-ondas e o “puxa-saco” pendurado do lado do fogão.
Na prateleira do micro-ondas, onde eu ficava apoiada lendo meu papelzinho com um
poema sobre professores que recitaria na formatura da alfabetização, e que era segredo
dos meus pais, percebo uma mancha azulada na parede que nunca esteve ali, como a
parede estivesse se desfazendo devagar. Pisco algumas vezes, confusa, mas no instante
seguinte não há mais nada lá. Nenhum traço, nenhum rastro.
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Volto minha atenção para quem me acompanha. Sua imagem é embaçada, disforme,
como se eu soubesse — mas ao mesmo tempo desconhecesse — a identidade desse ser.
É como ter a palavra na ponta da língua, pronta para sair pela garganta e se tornar
realidade, mas eu me engasgar a cada tentativa de falar, de dizer o nome. Aquele nome.
Não recebo resposta à minha pergunta. Apesar do silêncio, os grandes olhos não deixam
de acompanhar cada movimento meu quando me levanto e ando até a pia para espiar a
janela. Consigo ver a garagem, o carro prata do papai estacionado, cuja placa ainda
lembro depois de mais de vinte anos. Por muito tempo não consegui dissociar a imagem
do papai daquele corsa.
— Isso aqui não existe mais — retruco, ansiosa com a situação. Não sei se dormi ou se
enlouqueci. Talvez eu tenha morrido e esteja revendo a vida diante dos meus olhos
antes de ir para qualquer tipo de julgamento. Mas por que começar por aqui? Na
verdade, tudo parece um pouco misturado. Os anos, os meses, os dias. Todos
compartilham a mesma cena, a mesma memória, a mesma vida. A minha vida, que nem
parece mais tão minha, flui de dentro de mim e se espalha ao meu redor. Há borrões em
lugares dos quais não lembro direito.
De repente, escuto. A música vem do lado de fora junto com as vozes familiares. Sinto
cheiro de tambaqui assando no carvão, um cheiro acinzentado e temperado com gosto
de infância. Vou até a porta de ferro que dá para os fundos e abro o vidro dela. Minha
família está no quintal de cimento, a churrasqueira — tradicionalmente acendida com
carvão, um copo de plástico com álcool e um palito de fósforo — preparando o almoço.
Papai tem um pano úmido pendurado no ombro enquanto confere o peixe, mas logo faz
um movimento rápido com o pano para acertar uma mosca atrevida.
Meus tios gritam e batem as peças de dominó numa mesa de plástico, bêbados e alegres.
Do lado deles, próximo ao balcão, vejo pendurada a lousa onde eu brincava de escolinha
com minhas primas e fingia ser a professora. Tia Neide, sentada na cadeira de balanço,
tira uma lata de cerveja do grande isopor com gelo. Atrás dela, o muro de casa esconde
ligeiramente a mata intocada que cresce a uns bons metros de distância, atrás de um
hospital do bairro. Carol, minha priminha, sentada na minha cadeirinha de balanço com
um prato de plástico das princesas no colo — o meu prato de plástico das princesas —,
belisca arroz com farinha do Uarini e toma um copo de Baré.
Meus outros primos correm pelo quintal brincando de manja-pega, “eu” passo correndo
descalça com mais crianças atrás de mim, meu cabelo curto e cacheado esvoaçando
atrás de mim. A música não parece vir de nenhuma caixa de som, mas sim da minha
cabeça, e cria um sentimento embolado de não pertencimento e nostalgia no meu
coração. É incômodo sentir a falta dos encaixes, do sentido, neste lugar que parece ser
um devaneio cruel da minha cabeça.
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Na frente da porta, um embuá da cor vermelha, igual ao chão da cozinha, faz seu
caminho sem pressa, como se não estivesse prestes a morrer esmagado pelos pés
descalços de alguma das crianças. Quando esmaguei um pela primeira vez, chorei
aterrorizada e enojada com a textura gosmenta e quebradiça do que havia restado do
bicho, tanto no meu pé quanto na cerâmica áspera, prometendo a mim mesma que não
andaria descalça nunca mais. A promessa deve ter durado umas duas semanas.
Volto para a cozinha e me deparo com mamãe fazendo vatapá na beira do fogão
enquanto um bolo com grandes rodelas de abacaxi assa no forno, sei dizer que é ele
apenas pelo cheiro. Algo me diz que não é mais domingo, é véspera de Natal. Ou talvez
aniversário de algum dos meus irmãos, ou até mesmo o meu. Respiro fundo, deixando o
cheiro do bolo misturado ao do vatapá invadir meus pulmões.
— Isso não existe mais — repito, sentando-me de frente para quem parece ser
responsável por me trazer aqui. É inevitável meu olhar ir para minha mãe, anos mais
nova, mais disposta. Sem saber o que a aguarda no futuro. O que nos aguarda no futuro.
Remexo-me ansiosa, a vontade crescendo de abraçá-la e prometer que vamos ficar aqui
nesta memória, segura de tudo e de todos. — Isso já passou.
— A Manaus que tu conhecias não existe mais. Morreu — a criatura concorda, andando
até o sofá e ligando a televisão de tubo. Uma novela antiga surge, uma história sobre
almas gêmeas. — Hoje esta casa é um escritório de advocacia com muros maiores,
grades e sistema de segurança vinte e quatro horas. A casa daquela tua vizinha virou
um estúdio de pilates, e abriu uma lanchonete aqui na frente. A escola onde tu
estudavas foi pintada de cores mais vivas e a mangueira enorme da esquina foi
derrubada. Não passa mais ninguém aqui vendendo litro de açaí ou goma de tapioca,
nenhuma criança se dá ao trabalho de bater palmas ou tocar a campainha e sair
correndo. Hoje é tudo meio morto, diferente.
— Faz mais de vinte anos que não piso aqui. O que tu queres?
— Memórias — diz, abrindo um sorriso escancarado. — Todas elas.
Parte de mim quer rir, enquanto outra sente-se terrivelmente desconfortável. Não
consigo descrever quem está na minha frente, é como se fosse tudo e ao mesmo tempo
nada, recortes malfeitos de pessoas que já vi na vida, ao mesmo tempo que não fazem
sentido algum. Uma incógnita, um grande X que me atormenta, apenas sei que de
alguma forma essa criatura é real. Tenho vontade de gritar, o coração pesado traz
consigo mais memórias embaralhadas e preciso respirar fundo. Abro a boca para
protestar, mas quando me dou conta estou no carro do papai.
O cinto incomoda meu pescoço, a altura dos vidros é errada, diferente do que costumo
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ver, pois só consigo enxergar as copas das árvores de uma das principais avenidas do
bairro. As notícias saem embaralhadas do rádio enquanto subimos uma ladeira. Papai
dirige, perdido em pensamentos. É o dia em que ele passa direto da escola e esquece de
mim aqui no banco de trás? Tento falar, mas as notícias do rádio cessam e escuto os
interlocutores:
— Que horas?
— Sete e doze.
— Repita.
— Sete e doze.
O uniforme vermelho que visto me dá calafrios, o estômago embrulha. Não quero ir
para a escola de novo. Deve ser um pesadelo, um daqueles em que voltamos para a
escola, prontos para sofrer tudo outra vez. Os risos, as dores, o deboche. A crueldade
que crianças desenvolvem naquela mini sociedade que já exige perfeição. O pânico
toma cada canto da minha cabeça e gela minhas mãos.
— Pai… — digo, mas o bolo na minha garganta me impede de continuar. É e foi sempre
assim. Difícil falar, sufocante falar o que penso, o que quero, o que preciso. Não dá para
falar com ele.
De repente, volto para o quintal de casa. É de manhã, devo ter uns sete anos de idade.
Me atrasei para a escola e decidiram me deixar dormindo, mas perdi um passeio e a
chance de visitar uma biblioteca da cidade. Sentada na cadeira de balanço da mamãe, o
plástico com o qual ela é trançada pinica minha pele enquanto tomo banho de
mangueira e pego sol. Fico remoendo o arrependimento, devia ter dormido mais cedo
ou falado com alguém antes.
Um estalo e me vejo sentada na beirada da porta de casa. Minhas roupas molhadas
denunciam que brinquei na chuva e de balão d’água com as crianças da rua, uma das
únicas vezes em que consegui sair de casa, escondida do papai e sob o aval da mamãe. A
vontade de chorar é grande, ninguém abriu a porta, e perdi um brinquedo que tinha
pegado emprestado da minha irmã mais velha. Ela vai me matar, com certeza, mas o
vento, que fica gelado ao tocar minha pele, afasta o pensamento. Só me traz frustração…
Até que o céu alaranja por causa do pôr do sol e o tempo congela.
Pela primeira vez sinto a solidão me afagar, um prelúdio de que vai me acompanhar
pelo resto na vida.
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Outra memória, assistindo filme com meus irmãos na sala de casa. É um filme
complicado demais para a minha cabeça de criança, as cenas estão borradas porque
nunca prestei de fato atenção. Naquela época eu queria brincar de manja-pega ou
manja-esconde, mas só brincamos todos juntos uma única vez. Entediada pelo filme,
atravesso a porta lateral que dá para o quintal. O céu me dá um solavanco, com um tom
laranja tão forte que penso ser o fim do mundo. Apocalipse. Fim dos tempos. Meu irmão
rebate atrás de mim que é a poluição, o mundo não vai acabar. O meu se destruiu em
algum ponto da história, ali por volta dos quinze.
— Chega disso — peço, impaciente, aguardando a presença surgir. — Quero sair daqui!
— Não — debocha de mim, a voz parecendo vir de todos os lugares e de lugar nenhum.
— Quero ver mais. Eu te disse antes, quero todas.
Apareço diante de uma enorme fogueira — para os meus oito anos. O calor nas minhas
bochechas e a roupa de festa junina me deixam desconfortável. O bairro fechou
totalmente a rua de baixo, que é sem saída. Sinto cheiro de pipoca, ouço o barulho da
madeira e a mesma música de antes, destoando do ambiente. As crianças vão em breve
dançar. Vou ganhar uma faixa, que mamãe provavelmente fez em casa, e tirar uma foto
do lado de um menino que nunca mais vou ver na vida. Vejo mamãe tomando canjica,
daqui a alguns anos ela vai reclamar sobre como no Centro-Oeste trocam curau por
canjica e ela nunca sabe o que pedir.
Respiro fundo quando pulo em outra memória. É a Praça da Saudade, seguro a barra de
proteção do assento de um brinquedo: um navio pirata. Estou no último lugar, é algum
dia de semana à noite, porque é dia de encontrar o papai. Ele me olha lá de baixo,
sentado em um banco e segurando um algodão doce cor-de-rosa. O céu escuro ao
mesmo tempo me convida e me aterroriza, o vento bagunça meus cabelos. Sinto uma
mistura de liberdade com desespero, o futuro me angustia.
Nas barraquinhas ali perto é onde costumo tomar tacacá com mamãe, imagino se ela
não odeia ter que sempre dividir a comida comigo. Também ali perto é onde tem uma
banca de jornal que toca a música da dona aranha subindo pelas paredes em uma
televisão antiga. Algo me diz que pedi o DVD para o meu pai, mas é uma memória
borrada, estranha. Não tenho certeza.
Pulo para outro dia da semana, uma quarta-feira no Parque do Idoso com meu pai. Em
algum ponto desisti de caminhar e só fiquei sentada em um banco aguardando ele dar a
volta. É onde estou agora. Vejo uma menina caminhar com a mãe, mas tem algo
peculiar: ela anda enquanto escreve algo em um caderno, como se as luzes amareladas
fossem o suficiente para ela enxergar alguma coisa, e a mãe a apressa. Será que no
futuro ela vai ser escritora? Meu pai comenta sobre isso, acha engraçado, e vamos em-
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bora, ganho um suco de laranja e um kikão de uma lanchonete no caminho de casa,
talvez em outro dia de semana à noite.
No finalzinho da minha rua, tem uma lanchonete. Dessa vez, eu e minha irmã pedimos
x-salada para nós duas e um kikão para a mamãe — nós três assaltamos um porquinho
de barro que eu tinha para conseguir o dinheiro —, cada refrigerante vem em um
saquinho transparente com dois canudos de cores diferentes. Sou encarregada de levar
a sacola com o lanche enquanto ela leva os refrigerantes. Aquele de laranja é para mim.
Minha cabeça pesa e me vejo no Amazonas Shopping, vestida de branco como todas as
crianças da escola ao meu redor, em uma calça desconfortável que precisei ir em uma
costureira para fazer a bainha. Foi um caos chegar a tempo para a apresentação, papai e
mamãe brigaram mais uma vez, com aquela impaciência típica dos dois. A cantata de
Natal não tem nada de natalina, é a música de antes. E me lembro de quem me trouxe
aqui.
O escuro dói em meus olhos quando me dou conta de que há algo muito errado comigo.
Com tudo isso. Decido me acocorar no chão e aguardar, com os olhos bem abertos e com
medo de piscar e algo acontecer.
— Eu não tenho mais memórias — falo em voz alta, fingindo ter alguma coragem e me
conformando de que estou presa dentro da minha cabeça. Eu poderia fugir de um
assassino em série ou até mesmo de um cachorro, mas como fugir de si?
Meu coração retumba nos meus ouvidos e me belisco, na esperança de acordar. Mas um
estalo na minha cabeça me traz à realidade: preciso voltar. Aperto minha mão esquerda
com toda força que tenho, sei que ali há um dispositivo para me acordar. No próximo
segundo, estou na sala de testes do laboratório.
Há dois rostos conhecidos ao meu lado, me olhando ansiosos. Carla tem uma cara
animada, enquanto Gabriel me olha preocupado.
— Chegamos em 0,12% das suas memórias hoje — diz ela me estendendo o leitor digital.
Na parede atrás dela, o relógio marca sete e doze da manhã, foram doze minutos de
imersão.
— Você está bem? Você ficou bem agitada dessa vez — fala Gabriel, mordendo o lábio.
— A máquina precisa de alguns ajustes — digo, afastando a tela à minha frente e
levantando da cadeira acolchoada. — O NPC de imersão estava estranho, sem as
caracterizações pré-definidas. Precisamos… que foi?
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— Você desabilitou o NPC antes de entrar, não lembra? — Gabriel diz nervoso, indo para
o computador ao lado da cadeira. — Olha, tá desabilitado.
Engulo em seco. O que eu havia visto então? Uma mancha do meu subconsciente? Um
aviso quanto a remexer no passado? Carla me olha confusa, agora preocupada. Deixo os
dois conversando perto da máquina e ando para fora da sala, adentrando a ilha de
controle. Revejo as gravações das minhas memórias, não há ninguém comigo na mesa.
Ninguém na sala ou ligando a televisão. Estive o tempo inteiro sozinha. Nenhuma
gravação de música, apenas minha voz e minhas perguntas, que agora não fazem
sentido.
O suor desce gelado pelas minhas costas e decido fazer uma pesquisa. Digito o endereço
da antiga casa, da minha memória, e uma imagem me deixa em choque. Ela se tornou
um escritório de advocacia, os muros estão mais altos e há grades, além de cerca
elétrica e uma placa sobre monitoramento vinte e quatro horas. Há uma lanchonete na
casa da frente. Vejo, com horror, a casa da minha vizinha, que virou um estúdio de
pilates, a árvore enorme da minha infância não existe mais e as cores da escola estadual
são completamente diferentes.
— O que aconteceu? Você tá pálida...
A voz vem de trás de mim, como um sopro gelado e mais nítida do que doze minutos
atrás durante a imersão. Não tenho coragem de me virar e encontrar aquele rosto de
antes. Pelo canto do olho, percebo um pedaço da mesa se desfazer, uma espécie de
poeira azul cai no chão e meus olhos observam o resto da sala. Há manchas azuis
espalhadas pelas paredes, se ramificando e pulsando, como se quisessem engolir o
prédio de pesquisa. Por um instante, a incerteza me apunhala e já não tenho certeza de
onde estou.
— Eu falei que nada disso existe mais.

58

LUCIANA FAUBER nasceu em Manaus e
vive atualmente em Brasília. É bacharela
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Karina Pamplona: “Minha visão e identidade artística partem da
arte enquanto expressão, mesmo que algo bruto e não polido”
entrevista por Giann Carlos Monteiro

Instagram: @karipola

Antes de qualquer curiosidade, nos conte um pouco sobre a artista por trás da obra.
Me chamo Karina Pamplona (daí vem Karipola), nasci e moro em Belém, sou filha caçula
de dois irmãos, cresci visitando minha vó no interior, vendo desenho animado e
brincando de jogo de tabuleiro com meus primos — quando paro pra pensar consigo ver
que grande parte da minha personalidade e do que manifesto enquanto artista tem
fundação nesse contexto. Comecei a desenhar mesmo, com mais frequência, quando
tinha 15 anos, na época de ouro dos blogs e, mais ou menos nesse mesmo período, fiz
vestibular pra Arquitetura e Urbanismo pela UFPA (porém, como 90% de quem cursa
arquitetura, fiquei muito frustrada e perdida depois de formada).
Hoje faço mestrado estudando como cidade e arte se relacionam em Belém e aceitei que
o que eu gosto mesmo de fazer é de desenhar e estudar arte, e atualmente trabalho
como ilustradora freelancer.
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E quais são suas inspirações e referências
artísticas? O que você procura retratar
com sua arte?

Poxa, muito obrigada! É até engraçado
essa questão de pessoas identificarem
uma identidade artística, porque sinto
que a minha segue em construção há um
bom tempo e ainda a vejo como algo
meio amorfo. Mas entendendo esse
conceito de identidade como essa coluna
vertebral que permeia o que a gente põe
no mundo, e apesar de brincar com
vários estilos, consigo sempre enxergar
um pezinho no surrealismo, algo solar e
de bom humor até em coisas mais tristes
que faço, pelo uso das cores e texturas,
além de muitas piadocas. Ultimamente
venho me interessando muito mais na
narrativa ou em como contar uma
história através da imagem do que em
apresentar um desenho “perfeito”. Acho
que a minha visão e identidade artística
partem muito da arte enquanto
expressão, mesmo que seja algo bruto e
não polido.

As minhas inspirações e referências para
projetos pessoais são principalmente o
cotidiano, pessoas que admiro e
sentimentos que tento elaborar pra me
entender, quase como uma terapia. As
minhas principais referências artísticas
são mulheres artistas latino-americanas
que acompanho, e só pra citar alguns
nomes, tem a escritora paraense
Monique Malcher (@moniquemalcher),
que me encanta muito na sua forma
honesta de construir narrativas e sempre
consegue me fazer refletir sobre minha
história e minhas raízes; a Paula de
Aguiar (@pauladiaguiar), que tem um
trabalho muito lindo de composição e
uma sensibilidade única; a Fran Menezes
(@frannerd), que é minha principal
referência pra continuar nesse mundo da
ilustração,
e
a
Power
Paola
(@powerpaola), que sempre me inspira a
ser autobiográfica e a praticar sempre,
não importando os materiais disponíveis.
De artistas mais clássicos, me inspiro
muito nas obras do Magritte e do
Matisse, e também tento ler e buscar
referenciais
que
abordem
sobre
criatividade, como o podcast do Andy J.
Pizza, chamado Creative Pep Talk, além
de que conversar com meus amigos
sempre dá uma luz quando me sinto no
escuro.

O tema desta edição é Toca as
Marcantes, Maninha!. Existe uma música
aqui do Norte que tenha te marcado ou
até mesmo influenciado sua arte?
Acho que qualquer brega marcante já
toca fundo no nortista, de saber cantar
de cor e salteado, reverberando
diretamente na nossa identidade, sendo
repertório mesmo que inconsciente. Mas
falando de música do Norte e ampliando
os gêneros musicais, recentemente, com
umas pesquisas pessoais que venho
fazendo sobre a produção musical
paraense, eu fiquei muito encantada em
me deparar com o primeiro álbum da
Fafá de Belém, Tambatajá (1976). Acho
que todas as músicas ali plantaram uma
semente da direção que quero seguir
enquanto artista.

Tuas obras tem uma técnica bem
reconfortante, uma qualidade exímia de
suavidade nos traços e nas composições
dos elementos. Algo encantador. Nos
conte um pouco sobre sua identidade
artística.
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Ainda sobre o tema desta edição,
conta pra gente um pouco sobre o
processo de criação da capa.
O processo de criação foi bem
tranquilo em conjunto com a
equipe editorial da Égua Literária,
que repassou um briefing bem
definido dos elementos a serem
utilizados e sempre foram solícitos
a qualquer dúvida a fim de
encontrar uma harmonia pra
ilustração. O meu trabalho foi
apenas dar a vida e compor a
narrativa
visual
proposta
utilizando as minhas referências e
colocando um pouquinho de mim
através das cores e texturas. No
processo de construção da capa,
rememorei muito da vivência da
infância de ir pro interior da vovó e
visitar as ilhas próximas de Belém e
algumas construções e escolhas
compositivas vem do imaginário
que tenho desses lugares.

Karina Pamplona, 2021.

E sobre literatura: Quais autores, gêneros e narrativas influenciam suas criações?
Eu gosto bastante de ler, posso citar aqui do Norte novamente a Monique Malcher, bem
como a escritora Eneida de Moraes, que é uma das autoras paraenses que mais me
inspiram e que foi uma felicidade só descobrir suas obras num encontro de um clube de
leituras de que participo, o Leia Mulheres Belém. Através dos seus escritos, eu percebo a
importância de ser autobiográfica, mas, ao mesmo tempo universal, e sinto como é
potente ver a nossa cidade e cultura representada na arte.
Quanto a gênero, eu sou apaixonada pelo realismo mágico/fantástico, que basicamente
são histórias em que acontece algo de surreal, mas que é tomado como normal na
narrativa. Alguns exemplos que me marcaram muito, e que têm a ver com o quê de
surrealismo que tento incorporar no que eu faço, são A Casa dos Espíritos (1982), da
Isabel Allende, Cem Anos de Solidão (1967), do Gabriel Garcia Marquez e ainda A cabeça
do santo (2014), da Socorro Acioli. Cresci também lendo muitas histórias em quadrinhos,
livro de tirinhas, graphic novels e mangás, então sempre os revisito quando me sinto
estagnada em relação ao futuro e ao que desenho.
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