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Em 2021 vivemos o segundo ano de pandemia e de ensino remoto, 
entretanto não poderíamos deixar de publicar a décima sexta edição 
da Originais Reprovados, visto que esse é um momento importante em 
que nos conectamos com as produções da comunidade USP, além de 
ser uma etapa valiosa para integrar duas turmas que viveram o início 
da graduação no ensino remoto.

Agradecemos muito aos autores dos 129 trabalhos que recebemos 
esse ano, esperamos que todes continuem produzindo ótimas histó-
rias. As 20 obras que escolhemos para integrar essa edição vieram 
de institutos diversos da USP, como ECA, IP, EACH, IRI, FFLCH, 
ESALQ, além disso, esse ano também publicamos textos de funcioná-
rios da Universidade.

Nas próximas páginas você vai encontrar textos sobre textos como 
“SONETO DE AGRADECIMENTO” e “SEM NOME”, prosas divertidas como 
“CRIPTOCOCOSE” e “JUDI E SEU SHITZU”, muitos momentos de maior in-
trospecção e reflexão em “CONFLITO DE GERAÇÕES”, “DAS VÁRIAS VEZES 
QUE CALEI”, “ORGÂNICO”, “TERMINAL JABAQUARA”, “FOGO”, “NÃO ME APRES-
SE”, “OUTRA OBSERVAÇÃO MÍNIMA DA QUAL, NO ENTANTO, NÃO ME PRIVO” e 
o texto sem título. Além disso temos autores que trataram de rela-
cionamento como “É PRA VOCÊ”, “EXPRESSÃO”, “INTERAÇÕES” e “NÓS”, 
alguns escritos que brincam com a lógica como “EU FUI EMBORA DE 
TOULOUSE” e “BALDEAÇÃO” e também alguns que criticam aspectos da 
sociedade como “FOTOCÓPIA” e “TERRENO BALDIO”.

Esperamos que gostem do projeto gráfico e curtam os textos desta 
edição da OR!
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Todas as pessoas que cresceram em São Paulo e já andaram na rua 
com os pais acabaram desenvolvendo uma aversão às pombas urbanas. 
Passei anos escutando sobre sua sujeira e sua genética cancerígena.

Porém, em uma certa manhã, experimentei talvez o mais importante 
fenômeno da minha existência:

Minha pele humana encostou na penugem áspera de uma pomba 
caolha e descontrolada.

Antes desse fato surreal, eu imaginava que nós, paulistanos, possuí-
amos uma espécie de escudo que repelisse estes animais. Ou talvez que 
houvesse um contrato social firmado há centenas de anos que impedia 
tal contato carnal.

Porém, naquele exato momento predestinado, provavelmente, por 
forças que fogem à minha compreensão, construído por centenas de 
milhões de anos e sacrifícios estelares, senti que minha vida, a partir 
daquele segundo, passou a ter um sentido.

A minha missão neste planeta é viver esse encontro e passá-lo 
adiante. Uma função nobilíssima designada a mim.

Criptococose
Tomás Novaes

UMA POMBA TOCOU EM MIM
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Eu sempre soube que as pombas eram grotescas e asquerosas, mas 
isso não resiste a um simples estudo empírico: você conhece alguém 

que adoeceu ao toque de uma pomba? Ou sequer 
alguém que já tenha tocado em uma?

Talvez eu seja o único paulistano que já tocou 
nesses animais. Injustiçados!

Ouso me perguntar se tais aves não seriam seres má-
gicos, ninfas e faunos presos à forma monstruosa de pombas. 

Me permitam, por um instante, a liberdade de imaginar se os Senhores 
do Tempo não poderiam ter escolhido como pastor da ascensão das 
pombas ao seu mundo de bondade infinita.

Ou talvez os amaldiçoados sejamos nós, tristes paulistanos, que 
fomos impedidos de traçar contato com tais seres míticos — feitiço 
este que seria quebrado por mim, como provavelmente já 
cantavam os povos nativos, séculos atrás!

Quem sabe toda a nossa tristeza, todo o choro der-
ramado, todos os nós desatados e todas as nossas lutas 
perdidas não pudessem ter sido evitadas se não tivéssemos 
sido castigados.

E, sinceramente, como não aventar a possibilidade de as 
pombas serem as verdadeiras instâncias divinas, donas das 
nossas almas? Deveríamos estar nos ajoelhando e beijando suas minús-
culas testas empenadas! Mas não fazemos isso. Será que elas ficam 
aborrecidas ou frustradas pelo esforço não recompensado?

É tristíssimo pensar que provavelmente essas pombas possuem 
poderes inimagináveis, que podem nos trazer os melhores tesouros, 
mas também as piores consequências, os piores desastres, todo o 
carma acumulado.
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PRRUUPRRUU
PRRUUPRRUU

Reflitam, por favor, se alguma vez, em terras paulistanas, vocês fica-
ram fora do alcance do olhar de uma pomba. Elas veem tudo. E se nós 
estivermos sendo constantemente testados e julgados pelas pombas?

 E, pensando bem, a reprodução desenfreada delas é algo 
estranhíssimo. Creio que existam muito mais pombas do que pessoas 
em São Paulo. Qual a proporção? Dois para um? Três para um? Dez 
para um?

Escrevo desesperado, pois acabo de pensar no desolador futuro 
que virá quando as pombas resolverem agir. Se impor. Revoluções, 
guerras, guerrilhas sangrentas!

Não toquem em pombas, porra! Fujam delas! Façam o que já fazem 
mesmo, sério. Está tudo bem como está. Finjam que não leram nada do 
que escrevi. Sigam suas vidas. Não mostrem este texto para ninguém. 
Desculpe pelo incômodo.



Sem nome
Anna Fraxe
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Minhas palavras têm vida dupla
E reconhecem os próprios ensejos

De dia, amarram teorias;
De noite, libertam desejos

Minhas palavras querem o prazer
De com outras se misturar
De fazer uma poesia liberta

De gozar sem se limitar

Minhas palavras querem viver
Por sedentos lábios, ditas
Por curiosos olhos, lidas

Enroscadas por íntimas escritas

Minhas palavras querem ir além
Compor caminhos sem medos,

Textualizar não só o que convém,
 Fantasiar novos enredos

Desalinhadas, ofegantes,
Seduzidas, entregues e já nuas,

Minhas palavras querem mesmo
É fazer amor com as suas
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A morte nos aguardava. Era a minha vez.
— O sinal abriu. Vamos, coragem.
— Não, nós não vamos — eu insisti, mas saiu tudo como um único 

latido desesperado aos ouvidos humanos. Já está na hora deles se 
esforçarem para aprender nossa língua.

— Nós precisamos ir — Judi, minha dona, puxava do outro lado 
da minha coleira.

Era uma batalha inútil. Eu e minhas pequenas patas de Shih Tzu 
não éramos páreos para a força exercida pela minha humana de dezes-
seis anos. Eu me entreguei e me deixei ser puxado pela faixa branca 
enquanto encarava a fileira de carros prontos para me atacar a qualquer 
momento.

Todos os dias eram assim, desde que os passeios diários se torna-
ram obrigatórios e eu me vi tendo que sobreviver pelas ruas escuras e 
perigosas do Brooklin, em São Paulo.

— Prontinho, meu amor, cinco minutos de caminhada, amanhã 
andaremos mais. Não foi tão ruim, o dia estava ensolarado e gostoso, 
talvez essa ideia de caminhada não seja tão ruim.

, g ,
vez essa ideia de caminhada não seja tão ruim.

Lina Almeida

Judi e seu Shih Tzu
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Acontece que essa era uma ideia terrível. Nunca deveríamos ter 
começado, meus cinco anos de sedentarismo na casa de Judi foram 
incríveis, mas o veterinário pareceu discordar. Quem poderia imaginar 
que por causa de uma simples diarreia depois de um prato de lasanha 
me causaria tantos problemas. Ao que parece, um pequeno cachorro 
como eu não pode ser feliz e pesar 15 kg ao mesmo tempo. Então tive 
minha linda dieta reduzida e uma rotina indesejável de atividades 
físicas adicionada ao meu dia.

— Você foi muito bem, lindinho! — disse Judi ao tirar minha 
coleira.

Ela se ajoelhou ao meu lado, eu queria ignorá-la, depois do que 
ela me fez passar. Ela estava ao meu lado, mas eu fechei a cara e me 
virei. No entanto, quando senti suas mãos coçando minhas orelhas, não 
consegui resistir: virei de barriga para cima e deixei que ela me acari-
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ciasse, dando aquela sensação gostosa no corpo. Decidi que aquilo era 
o suficiente para me recompensar depois do sofrimento de manhã, por 
isso me virei e pulei em cima dela, lambendo seu rosto.

— Vejo que está animado. — disse ela rindo — Fico muito feliz!
Ela se levantou e foi até o sofá para começar a fazer as coisas chatas 

da escola. Eu a fiquei encarando, satisfeito comigo mesmo. Eu a amava 
e, no fim, faria de tudo para vê-la feliz.
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não me apresse
que eu não me demoro
raramente piso em falso
articulo frases curtas
recolho textos inteiros

às vezes me falta energia
e a graça de meus dias
se resume a montagens
que pululam em minhas redes sociais
de resto, já me contento
se não for alvo das desgraças
que consomem nossas vidas e jornais

meu sorriso é cortesia
leveza ensaiada para o apuro

de topar com quem
anda mais desanimado

— e mais desconfiado —
que eu

quando me deito pra dormir
às vezes o faço sem vontade

e eu sei que não tenho
corpo

cabeça
nem idade

pra sonhar só pra me distrair

[NÃO ME APRESSE]
Andrea Wirkus
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a verdade é que eu vivo
em estado de permanente cansaço

sem saber se a vida
é mesmo isso
ou se sou eu

que não me arrisco
e provoco um estardalhaço
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Lucas Louzada Silva

Baldeação

Ele guarda o celular no bolso do paletó puído, quase se embolando 
com o emaranhado de fios que um dia se chamou fone de ouvido. 
Aguarda, pacientemente, o trem, junto com umas dúzias de pessoas 
— já passou o horário de pico. A estação se ressignificou recentemen-
te diante de seus lânguidos olhos quando descobriu que Tucuruvi 
significava “gafanhoto verde” em tupi-guarani. Bonito, pensou. O nariz 
aquilino fareja qualquer resquício de cheiro de muvuca. Terrível.

Subitamente, o homem sente suas espáduas em erupção, como se 
uma força expurgasse algo dali. Asas. Metamorfoseou-se. Seu verde 
tórax de gafanhoto também não era surpresa para nenhum dos outros 
passageiros em potencial. Que demora. Sente uma vontade incorri-
gível e inexorável de saltar, aguardar que o maquinário de ferro o 
esmague até que se torne uno com os trilhos, soltando aquele fluido 
verde do acridiano. Se mudasse de ideia no meio do caminho, não teria 
problemas, suas asas o protegeriam. Ouve o barulho do trem à distân-
cia. Quanto tempo a linha ficará parada? Pula. Dilacera-se. O trem 
reduz a velocidade, abrem-se as portas e ele entra no vagão — nunca 
reparou no número antes: trinta e dois.

Pelas janelas enclausuradas do vagão, já desnorteado, o homem 
vê à direita a corriqueira arquitetura urbano-industrial da cidade de 
São Paulo. Saudade de casa. Tergiversa. Do outro lado, uma surpresa. 
Avista um descampado verdejante, repleto de magnólias e damas-da-
-noite. Sente o cheiro — magnífico. À distância, ainda avista o Véu da 
Noiva e seu transbordamento caudaloso de água cristalina e revigo-
rante sobre as pedras lodosas. Que gelo!, disse um amigo com o qual 
já não tem mais o contato de que gostaria. Que saudade dos Gerais.
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Aproximando-se do destino, o homem vê uma criança sozinha 
como quem se perdeu dos pais.

— Ei, filhote, vê se não se afasta mais assim de mim, viu?!
O homem ajeita um assento, sem acento, próximo da porta e coloca 

o filho em seu colo.
— Já está pesado, hein, garotão? — diz.
 Lembra-se de quando foi praquela terra cinza, enevoada, ainda sol-

teiro. Como o tempo passa rápido. Viu seu filho saindo com uma mulher, 
meia-idade, de pulôver verde-escuro e calça cáqui. Poderia ser minha 
mulher, pensa o homem. Já sente o freio obstinado e aproxima-se da 
saída. Ouve a voz metálica pseudo-humana instruindo: ao embarcar e 
desembarcar, cuidado com o espaço entre o trem e a plataforma.



para mim, um dos piores erros do ser humano

é não fazer algo por falta de coragem

somos angustiados pelo que não fazemos

arrependidos do que fazemos

queria poder ter entendido isso mais cedo

queria poder ter lhe dito tudo o que não disse

queria poder ter tocado seu coração deliberadamente

ter lhe dito que você era a parte que faltava em mim

talvez, assim, você ficasse

ao invés de sumir pensando que eu não me importava

Das várias vezes que calei
Marianne Rodrigues
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não posso mais sufocar minhas palavras

quero que elas caiam como lágrimas

que jorrem como cachoeiras

que possam te mostrar tudo

mesmo o que, com palavras e gestos,

não pude lhe dar. 
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Sabendo que a minha situação é intolerável, eu decidi tomar os 
primeiros passos para resolvê-la. Do barro do meu quintal, recolhi 
terra suficiente para modelar a minha cópia. Foram dois meses inin-
terruptos de trabalho para que meu rosto estivesse refletido no barro. 
Bastava um pouco de vida e pronto. A perfeita cópia de mim. Andava, 
falava, cantava La Femme. Tinha o péssimo hábito de corrigir hábitos, 
seus e alheios. Pronto. Estou livre desta vida ridícula. A cópia que se 
vire. Ela que vá trabalhar, quase uma escrava, que satisfaça o bocó 
com quem me casei, que se obrigue a correr para caber naquela calça 
42 que está lentamente sendo corroída pelas traças imaginárias do 
armário. Vá com Deus. 

Foi quando percebi que a cópia não tinha o meu corte no dedão do 
pé. Aquele mesmo, cicatriz de infância. A cópia nunca havia corrido 
descalça na areia do sertão, cortado o pé. Era pura. Nada havia feito 
mal àquela criatura. “Vou ter que fazer outra”, pensei. Era realmente 
uma pena; tanto barro que virou carne, agora vai ser adubo. Esperei 
a cópia virar para pegar uma caneta no chão e lhe dei uma pedrada 
na cabeça. Enterrei-a no buraco de barro que eu havia esculpido para 
criá-la. Era mais poético assim. 

A segunda cópia foi mais fácil de produzir. Já tinha todos os dese-
nhos e moldes. A experiência também ajudava. Esta será perfeita, sem 
tirar nem pôr. Havia corrigido a marca do pé e as outras coisas que o 
mundo havia feito. A vida se transferiu para a cópia n°2. Cada risco 
da mão, cada tique nervoso. “São muitos”, refleti. Penso que talvez eles 
sejam o problema. Uma cópia sem tiques não correria o risco de sumir, 
como faço agora. As manias são a perdição da mulher moderna. Tê-las 

CÓPIA #1 CÓPIA #3ORIGINAL
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é um ato transgressivo, coisa de gênio, excêntrico, cult. O lugar da 
mulher com manias ainda era no manicômio. Desta vez, apenas enve-
nenei seu chá. Nem percebeu. Enterrei-a ao lado da primeira. “Serão 
companheiras na vida eterna”, pensei. Virarão uma florzinha, como os 
indianos pregam? Possuem uma alma cada uma? Ou compartilham a 
minha, como compartilham meu rosto? Me esperam no reino das almas 
para me darem uma coça? Não sei dizer. Só sei que a terceira foi feita 
e em uma semana estava trabalhando em meu lugar. 

Os primeiros testes foram perfeitos, me parabenizo pelo meu feito. 
A cópia n°3 cresceu na empresa (note a falta das manias) e chegava em 
casa todos os dias para lavar a louça e trocar fraldas com um sorriso 
no rosto. Em três meses, a cópia n°3 enfia uma faca em seu pescoço. 
Na pia da cozinha, depois de ter limpado a casa. Inteligente, sabia que 
era o método mais rápido e que eu não conseguiria chegar a tempo de 
impedi-la. Arrastei seu corpo de volta ao jardim, as marcas de sangue 
em uma faixa, como a terra que cai de um saco de batatas. Dificultou 
muito o meu trabalho de limpeza. 

Quantas costelas mais posso dispor para meu pequeno experimento, 
meu sumiço? Serviria uma falange ou talvez um dente? A cópia n°4 
não poderia ser capaz de tirar a própria vida. Quem sabe se ela fosse 
mais magra, se tivesse um pouco mais de peito, não ajudaria a aceitar 
mais a realidade? Ela pensaria que seria um desperdício se matar com 
tantas vantagens e privilégios. Não. Precisa ser mais sutil. Talvez 
um hobby, quem sabe? Ouvi dizer que arte faz bem para a saúde 
mental. A cópia n°4 pintará. Perfeito. Problema resolvido. A cópia n°4 
é convidada para uma exposição na Finlândia, toma um Uber no meio 

CÓPIA #4 CÓPIA #20 CÓPIA #64
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da noite para o aeroporto e nunca mais a vejo. Vadia. Nem para avisar. 
“Oi, tudo bem? Preciso ir. Fique bem”. Quem essa cópia pensa que é? 
Pelo menos as mortas eram educadas. 

Sou obrigada a voltar brevemente para a minha vida e pensar em 
alternativas. Como sou capaz de fazer com que eu mesma permaneça 
nesta situação quando fui a primeira a abandonar o barco? O que me 
garante que minha próxima boneca de barro não desista de tudo e 
vire pugilista profissional, não se jogue na frente de um trem, ou pior, 
se torne alguma teórica dessas coisas que ninguém sabe dizer o que é? 
Como Deus escolheu qual de mim veio ao mundo, se talvez existissem 
pelo menos duas dezenas mais interessantes? Bem, trabalho com o 
que me foi dado. A cópia n°5 durou quase 10 anos. Um sucesso se 
compararmos às outras. Aposentei-a porque percebi que ela começou 
a se interessar pela secretária. Não podia correr o risco de deixar suas 
experimentações fugirem do controle. Os filhos ainda eram pequenos 
e precisavam do pai para terem uma vida equilibrada. Desta vez, não 
a matei. Pedi que esperasse a sua substituta e depois fugisse com Maria 
para a Argentina. Em 5 dias úteis, a cópia n°6 derramava café na camisa 
branca do trabalho. 

A cópia n°20 foi particularmente interessante. Ela foi a primeira de 
todas que me pediu para conversar, discutir a nossa relação. Disse que 
se sentia sufocada pelas minhas constantes checagens. Pediu que eu 
tirasse férias. Que eu pegasse um sol na praia, que eu estava precisando. 
O leitor acredita na ousadia da n°20? Em um momento de raiva, a 
empurrei da cadeira. Tristemente ela bateu a cabeça na quina algumas 
vezes. Foi um acidente, caro leitor. Eu juro. Pois bem, enterrei-a com 
as outras. Foram 64 cópias no total. A última não foi a minha favorita, 
mas não havia mais nada que eu pudesse tirar de mim para formar 
outra. Não tinha mais cabelo, dentes, unhas. As costelas foram todas. 
O rim, o baço, a língua. Dei minha vida a essas barangas. Mas pelo 
menos não vivi. Não morri, diga-se de passagem. Apenas fui subtraída 
da existência. Menos pior assim.
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Conflito de
gerações

Adriana Carrer



Uma saudade havia interrompido minha concentração na aula de 
cálculo. Meus pensamentos foram para as tardes de domingo, as quais 
passava com os meus avós. Ficávamos juntos, a nomear as formas das 
nuvens. O céu era algo que nos conectava de uma forma intensa. Eu 
gostava disso, mas vovô não achava mais o anil tão vivo como na sua 
juventude.

Contava a mesma história todas as vezes que me via em frente 
ao video game: que veio fugido da Polônia para o Brasil; que, ainda 
jovem, via-se obrigado a se esconder embaixo da terra quando o céu 
brilhava — mas não pela graça das estrelas. Em minha infância, ainda 
não conseguia compreender a complexidade e a marca carregada por 
vovô, e sempre acabava por pedir que parasse de contar aquela história, 
que eu já sabia de cor. Erro meu, deveria ter aproveitado cada versão 
contada. Deixei de aprender. 

Tentei me redimir. Assim que passei na tão almejada faculdade, fui 
morar com os meus avós. É certo que essa logística se deu devido à 
falta de condições financeiras do meu pai, que não conseguiria, sozinho, 
custear minha estadia na nova cidade. Mas “de tudo deve-se tirar o 
bom”, já me ensinava vovó Lurdes.

Os primeiros meses da mudança me causavam certo incômodo. Para 
usar o Wi-Fi já era difícil, porque o ‘vô’ reclamava que as luzes do 
aparelho o atrapalhavam na leitura do jornal. Afirmava que piscavam 
demais e, por isso, desligava-o. Os horários das refeições seguiam uma 
rígida ordem, e eu acabava, muitas vezes, perdendo-os pelas escalas 
malucas do ciclo básico de engenharia. Mas quem disse que dona Lurdes 
entendia minha carga horária? E os meus trabalhos em frente ao com-
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putador?… Vovó achava fantástica a minha rapidez ao teclado, mas, 
olhando para os próprios dedos, marcados pelos anos de temperaturas 
quentes e frias na cozinha, dizia-se incapaz de realizar tal digitação.

Porém, os embates mais fervorosos aconteciam aos fins de sema-
na, quando eu frequentava as épicas cervejadas da engenharia, que 
adentravam as madrugadas. Ah! Vovô não se conformava que “uma 
mocinha passasse a noite fora de casa vadiando”. Pensando em evitar 
debates comigo, vovô ligava às sextas-feiras para meu pai em São 
Paulo, avisando que eu iria sair sem hora para voltar. Papai ficava 
preocupado, pedia pra que eu não deixasse meus avós ansiosos e 
dava os mesmos conselhos de sempre.

Levou um tempo para a rotina de jovem ingressante à faculdade, 
agitada e sempre cheia, acostumar-se com a vida dos aposentados. 
Na realidade, ainda estamos nos adequando, ajeitando horários e des-
cobrindo um o mundo do outro. Consegui ensinar vovó a digitar na 
caixa mágica, como ela chamava o computador, e que felicidade! Que 
realização ela sentiu ao ver que era capaz de digitar rapidamente. Até 
vovô quis aprender, e gostou tanto que nem reclamava mais das 
luzinhas que piscavam do roteador de Wi-Fi.

A convivência seguiu pacífica na maior parte do tempo. Fizemos 
até um pacto: todas as sextas-feiras, nos encontrávamos na praça da 
cidade e ficávamos a nomear as nuvens. Era o nosso dia, três com-
panheiros abaixo da imensidão azul. Acredito que vovô até passou a 
achar o anil um pouco mais bonito de novo. 

E, quando volto de meu devaneio, só o que ouço é: “Até a próxi-
ma semana, alunos!”. Em cálculo, precisarei da ajuda de vovô, meu 
engenheiro inspirador.
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ORGÂNICO
Julia Romeo Chonso

Meu coração finge ser cérebro
Finge conter cálculos, respostas, objetivos
Meu cérebro finge ser aberto
Finge não ceifar o mínimo brotar de desejo,
de impulso, de arte
Meus órgãos não fingem nada
apenas são o que são
eles me gravam essa guerra
e por isso essa sensação de tudo
e nada
sem saber
sem querer
sem amor
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Obrigada, estômago, por não se fatigar da minha ignorância
Obrigada, fígado, por não sucumbir à minha intoxicação constante
Obrigada, pulmão, por resistir e expressar a minha tristeza
Quero ouvi-los e viver
Quero me reivindicar e pulsar junto a eles,
e não me contorcer porque eles se movem
Tenho tremidos e gritos dentro de mim que parecem ocupar

[quarteirões
e insisto em guardá-los
Por que temer o que já grita e treme?
Voltarei pra contar da libertação deles
e da minha própria.
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a luz que ilumina está desaparecida. ela não apagou, só esmoreceu. eu 
sei disso porque não acredito na possibilidade do apagão. existe a mesma 
certeza de sempre: ela está lá, mas não consigo enxergar.

faz tanto tempo que o clarão virou faísca, que me cansei de procurar por 
mais luz. talvez o erro seja meu, que me acostumei por um tempo a viver 
enxergando tudo tão bem. agora, andar tateando o escuro ficou bem mais 
difícil do que deveria. esbarro sempre em algo, e esses tropeços têm sido 
mais doloridos do que precisariam, do que eu imaginava.

ainda assim, admito: a gente se acostuma mais fácil com o escuro. depois 
disso, a luz incomoda. às vezes, vejo uns relâmpagos em algumas partes, ilu-
minando aqui e ali, mas esse pouquinho de luz é tão claro que me obrigo a 
fechar os olhos o mais rápido possível. ao mesmo tempo, sei — sei com uma 
certeza absurda — que eles vêm pra me salvar, pra me guiar, pra retomar os 
caminhos mais fáceis e pra me preservar das dores das quedas nos buracos 
de cada trilha. e quero não fechar os olhos. quero olhar pra cada faísca de luz 
que aparece, de tempos em tempos, nessa escuridão, até ver pegar fogo. que-
ro olhar pra luz com a força e a perseverança de quem olha pro sol, mesmo 
quando arde. porque essa luz não apaga; machuca, mas não marca a pele. ela 
ilumina até o fim, cumpre com seu papel.
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e logo eu, logo eu,
que já olhei tantas e tantas vezes pra ela,
que já me guiei por ela,
que já me alegrei por causa dela,
com ela,
pra ela,
agora esqueci onde ela está.

Mariana de Andrade Ferreira
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fui
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ora de toulouse



eu fui embora de toulouse num dia nublado. e, enquanto eu ia 
sangrando pelas ruas, meu coração escutava os sons da cidade que, 
apesar do outono uivante, seguia. não era uma cidade exatamen-
te bonita, assim como a minha dor, que não era exatamente triste. 
sangrava quietinha, como quem não quer nada — modesta, devagar, 
minguante.
e eu me perguntei: por que dessa vez era diferente? o que será que 
eu deixei nessa cidade vermelha, além de um saco de dormir e um 
livro imprestável sobre chakras? logo ali, onde a ideia era não me 
apegar a nada e nem a ninguém. onde ninguém me esperava ou 
mesmo sentiria a minha falta. numa frança na qual não me importei 
com o francês, ou em conhecer algo além do caminho que me leva-
va de casa até o circo, nem mesmo o que eu quis e a quem eu amei: 
afinal, que je ne parle pas le français1... e tudo mais, cê sabe.
talvez seja um pouco como ser o elemento que produz um eclipse. 
algo vai se movendo e tapando outro algo: contraluz, produzindo 
sombra. assim, sou esse evento que existe e que me ata de volta 
à minha terra. porque, no fundo, é sabido que a morte é o início da 
vida, e que o trapezista que voa sempre alcança a mão do compa-
nheiro. sou essa ponte e também esse fim. sou os canais verdes de 
toulouse e já fui o cheiro de batata frita pelas ruas. fui o sótão bran-
co onde dormi e também a sala de ensaio em que minhas lágrimas 
caíram várias vezes.
o sol abriu quando entrei no ônibus, e me despedi de toulouse 
ouvindo a música mais bonita do mundo para meu eu-eclipse atual: 
porque o tim bernardes sabe que no dia que eu fui embora “decidi 
/ deixar pra trás minha história / descobrir / entender quem sou 
agora / ir e vir”.
(apesar de saber bem que da nossa própria história não se foge, e 
com eventos celestes não se brinca). 
au revoir2 toulouse, europa, o sonho que não acaba nunca e todos os 
eventos os quais fui e causei.
(quem sabe eu não tenha me encontrado por aí?)

— Ana Beatriz Pintar

1 je ne parle pas le français: eu não falo francês

2 au revoir: adeus

tar
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Eu busco pelos momentos em que as pessoas se traem. E, de fato, 
mais do que os que conheço, admiro estes deslizes. 

São raros; somos treinados e mecanizados nas habilidades sociais. 
Não é verdade que mentir é difícil. Dependemos da mentira, fibra do 
cotidiano. É a misericordiosa dama que nos estende uma mão, nos dá 
o cargo, a reputação, o rosto, a simpatia, o casamento, o sexo. É uma 
das poucas amigas que podemos ter.

Também é verdade que nós, incrédulos e rebeldes, temos nossos 
rompantes. Pigarreamos aquele colo para andar mais livres, correndo 
pela vida, nos campos mais adiante — a república vasta, no sereno es-
curo da noite, que nos conta destinos que esquecemos rápido, rápido. 
A pausa contramundana é um delírio.

E no delírio derramamos os pertences pelo chão, tropeçados. E 
moças e jornaleiros (alheios ao delírio) correm ao nosso socorro tão 
logo nos ouvem recitar impropérios. E sim, aqui desabrocham os 
inevitáveis soluços. Na mínima palavra, na contorção diminuta, no 
segundo do rosto virado ao chão em tentativa de segredo, as feições 
nos denunciam: caladas, revelam ao mundo nossa fraqueza. A solidão. 

Outra observação 
mínima da qual, no 
entanto, não me privo

Pedro Valiente
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A descrença e a fome. A mania (desesperada), a rejeição, a antipa-
tia, o abandono. A fome. E, de repente, promovido tão rapidamente 
de jornaleiro a testemunha, o garoto adverte sem dar uma palavra: 
somos os filhos do César. Nosso pecado escorre diante dos juízes, 
justificados. Traímos a única que nos amou.

E o momento não passa de um rodopio, mas toda gota diluída é um 
fantasma. Envenena secretamente, sábia. Eu procuro pelo momento 
em que as pessoas se traem, se perdem, se reduzem a nada. Homem 
transformado em organismo. Quando a técnica e o desvio não servem 
e se conter não é uma opção. Ali estamos, caros. Ali se concretizam a 
falha e a derrocada de nossa capacidade e somos engolidos pela única 
porção da realidade que não se tornou manchete ou teoria. Pense: 
tanta gente nos seria contente, não fosse o segundo em que cedeu, 
perdeu o jogo. Expostos, esquartejados. Mentiroso encurralado, 
pensou poder ir tão longe…

Mas veja, sou eu mesmo um traidor. E também por isso eu busco 
pelos momentos em que as pessoas se traem. Mas não sou sádico. 
Não confundamos a sagacidade com falta de afeto. Em verdade, amo 
verdadeiramente a pessoa nesta situação, e apenas nesta. Talvez o 
leitor ainda não perceba como são aprazíveis e portadoras duma graça 
específica as moças derrotadas. Só no indivíduo frágil existe indiví-
duo. Abraço, mesmo, é coisa dos perdidos. Não há mundo além do 
delírio, que não é um sonho, é uma opção. A morte estirada no mato, 
condenada pelos olhos da cidade, tem seus acalentos, e não é solitária.

†
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Débora Tunes

TERMINAL
JABAQUARA

38



Me lanço com gosto na multidão 

As sombras me seguem, me dão direção 

Se nego apreço é porque não mereço, 

e, diante de toda a miséria, aquiesço.

Apresso, emboto os sentidos,

Tropeço diante de tantos caminhos infindos

E esqueço que são meus inimigos, 

crianças crescidas querendo abrigos

O passo firme finge ter muita certeza 

Eu minto a eles, como minto a mim mesma

A raiva me cega, a pressa sufoca

Eu digo a eles que nada me toca

Guarda, meu pai, proteja, meu pai

A minha carteira 

O meu celular

A minha vida, que eu não sei guardar 

Às catracas do pensamento 

Amém
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Falou tudo o que tinha e não tinha direito.
Arrependeu-se no instante em que terminou. 
Cobriu a boca com a mão em forma de concha, como quem, por 

instinto, tenta segurar uma enxurrada. Neste caso, de palavras.
Um silêncio paralisante se instaurou naquele pequeno espaço entre 

os dois, enquanto cada frase era assimilada, enquanto cada palavra 
era medida e pesada. E permaneceu, ainda depois: não havia nada a 
ser dito após aquele excessivo número de orações ininterruptas muito 
mal pontuadas, muito mal colocadas.

Indagou se a agonia das acusações entaladas em sua garganta não 
era menos angustiante do que aquele momento. Seus olhos só conse-
guiam ir ao encontro dos dele, que pareciam ter adivinhado a sentença 
seguinte antes mesmo que ela pudesse despejá-la.

Se sua fala fosse uma flecha em movimento, ela faria qualquer coisa 
para impedir o seu curso, ainda que rasgasse as próprias mãos na 
tentativa. Porém, suas palavras eram mais velozes, intangíveis; trans-
bordariam pelas fendas entre os dedos, caso as pudesse capturar. 

Expressão
Denise Rocha Santos
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Os segundos se passavam. Não havia alívio. Após toda aquela erup-
ção, ocorria dentro de si, agora, o contrário: seus órgãos vitais pareciam 
querer implodir. A ferocidade do seu discurso era como uma faca de 
dois gumes — o havia ferido, mas também havia raspado asperamente 
em sua própria garganta. Não havia paz.

Em meio a todo o caos mal arquitetado, uma única certeza pairava 
no ar, entre os escombros da destruição: palavras devem ser ditas, não 
vomitadas.



nós

Victoria Gebara

eu te deixei criar
nós
em meus cabelos
com as pontas de
seus dedos leves
e decididos

eu te deixei amarrar
nós
em meu coração
com a palma de
suas mãos secas
e delicadas
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eu me deixei aceitar
nós

que nem eram meus
nem nossos, 

eram só 
seus, 

suas pontas
amedrontadas

eu me deixo desembaraçar
nós

em tudo que era seu
com a ponta de

meus dedos
fortes e nostálgicos
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eu me deixo desatar
nós
que já existiram dentro
das pontas de
meus dedos,
que sentem falta dos seus
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Vejo pelos seus stories que você vai mudar de apartamento e de 
estado. Sorrio, antes de me perder em lembranças.

Na primeira vez em que foi à minha casa, você se espantou com 
tamanha simplicidade. Eu tinha um jeito muito específico de organizar 
a minha vida. Cada coisa tinha seu próprio lugar. Cada coisa tinha 
sua função. Cada coisa servia a um objetivo. Tudo na medida que me 
satisfazia e me era útil. Não imaginava que eu precisasse de mais, 
porque estava contente com o que tinha.

Mas, para seus olhos, era como se toda a luz e toda a poeira que 
entravam pela janela estivessem sendo desperdiçadas, apenas porque 
não encontravam, na sua queda, uma folha, um bibelô ou um livro 
estrategicamente posicionado no canto esquerdo da pequena mesa de 
centro. Você disse isso por entrelinhas nem tão discretas, me chamou 
de minimalista até. 

Eu ri, porque nunca me considerei como tal. Mas achava legal que 
você considerasse que eu, para além da pintura, tinha alguma forma 
de estilo explícito. Te expliquei que nunca me importei em acumular 
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coisas, nem em decorar tanto, porque ainda não considerava aquele 
lugar um lar e talvez me mudasse logo, então sempre pensei que ter 
menos era melhor. Você riu e pareceu aceitar.

Mas sem que nenhum de nós percebesse, a gente começou a preen-
cher cada espaço que eu não sabia ter livre. Seja em casa, com as mudas 
de plantas, em sua grande maioria, ou em mim, com as memórias 
que começamos a criar. Parece clichê dizer, mas não tem muito como 
diferenciar o que aconteceu. Nossa relação me trouxe novidades, cores, 
sensações e emoções que não eram parte do meu repertório, mas que 
receberam acolhimento porque não foram forçadas. 

Nesse começo, sua personalidade me deixava um pouco sem ar, 
devo admitir. Se antes era apenas minha arte, meus amigos e eu, com 
você precisei me expandir muito mais pra caber em uma parte do seu 
todo. O que não foi totalmente ruim, não me leve a mal. Sei que às vezes 
eu parecia fazer um esforço homérico pra te acompanhar. Mas valeu a 
pena. Parece que eu me acostumei e te entendi, talvez... Você nunca 
quis que eu fosse como você, só queria que a gente se completasse.

Que quando você falasse sobre as cores de madeira que você estava 
usando para o seu último projeto da faculdade, eu ouvisse com a mesma 
atenção com que você me ouvia reclamar sobre uma composição que 
eu não tinha conseguido aperfeiçoar. Ou que, quando houvesse um 
bloco de carnaval de novo, a gente saísse com roupa brega de casal, 
sofrendo junto pra confeccioná-la, assim como passando perrengue 
pra andar de metrô com uma roupa espalhafatosa.

Ou ainda que, de vez em quando, a gente apenas parasse e ouvisse 
junto o nada da uma da manhã de domingo.
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Acredito que tudo isso tenha muito a ver com as suas idealizações 
do relacionamento perfeito. É algo que eu tenho certeza de que você 
conversou na terapia. Mas elas pareciam, e ainda parecem, coisas boas 
pra mim também; razoáveis, eu diria. Por isso, eu me permiti. E foi bom, 
foi cheio e foi confortável como nem sempre as mudanças podem ser.

Lembre-se de que eu digo isso partindo de um local vivido. Sei 
muito bem como a mudança é estranha, você também sabe. Sentiu 
também. Disso eu tenho certeza. Porque a mudança nem sempre é 
abrupta e rápida. Muitas vezes, ela vem de forma gradativa e silenciosa. 

Por exemplo, de repente, as mudinhas que estavam sempre che-
gando e lutando por espaço com as plantas grandes 
começaram a não aparecer mais. Isso na mesma 
época em que os costumes bobos que você tinha 
passaram a me incomodar muito, como colocar 
as grades do fogão desorganizadas ou deixar 
prendedores no varal.

A gente tinha momentos meio distantes, 
acho que todo mundo tem. Mas quanto 
mais tempo passa e mais eu olho pra trás, 
percebo que, naquele tempo, nós paramos 
de nos escutar e os nadas da uma da manhã 
ficaram muito pesados pra ouvir sem você.

Acho que, com o distanciamento que eu tenho 
hoje, consigo me arrepender das minhas ações e 
sentir pena de nós dois, porque não fazíamos ideia 
do que estava acontecendo. A gente só tava tentando.
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Nosso término foi bem mais simples do que eu imagi-
nava. Bastante desconfortável, não vou negar. A gente 
foi parando de se olhar, deixando de se tocar e não fa-
zendo questão de se falar. As pessoas ficam falando que as 
nossas experiências moldam o que nós somos no agora. Mas 
acho que nem tudo precisa ser traumático ou catártico pra 
gente entender onde começa e onde termina nossa ação sobre algo. 
Gosto do fato de que nossa relação tenha sido assim, começando e 
terminando de uma forma simples e sincera.

A gente sentou e falou tudo o que não tinha falado por tanto tempo. 
Como sempre, eu chorei bastante, já você, não. Mas, felizmente, você 
me deixou à vontade e nunca diminuiu meus sentimentos.

Queria que tivéssemos continuado a amizade. Sinto falta da sua 
companhia em momentos específicos, mas acho que é assim com todo 
mundo de quem a gente gosta. Às vezes, queria te comprar um imã 
de geladeira, reclamar do preço do arroz ou só te ver trabalhando em 
algo de que você gosta. 

Mas acho que foi bom que a gente tenha se afastado e que nossas 
interações tenham se limitado a palminhas nos stories do Instagram. 
E, dessa forma, passo para os próximos stories, antes de bloquear o 
celular e ir regar as plantas que você me deu.
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TERRENO BALDIO
Eudes de Pádua Colodino
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O Sol nascente emana seus raios sobre o mato rasteiro, excitando-o. 
Verdejante, balança ao vento, enquanto a vida dos insetos fervilha em 
seus ramos: joaninhas caçam pulgões, borboletas esvoaçam de flor em 
flor, mosquinhas de todo tipo marcam presença, para a alegria dos 
pássaros; grilos se escondem em tocas cavadas no chão afofado por 
minhocas, cupinzeiros mais densos que metrópoles congestionadas se 
elevam na paisagem, e longas trilhas de formigas ocupadas se esticam 
pela sombra das ervas.

Algumas árvores abrigam ninhos de aves, dando-lhes pouso, 
guarida e alimento também. Embora poucas, a variedade das árvores 
permite a sustentação de um pequeno e robusto microcosmo de vida.

Pólen, flores, frutas, sementes.

Os gatos da vizinhança volta e meia invadem o rico ecossistema, 
buscando alternativas proteicas à alimentação monótona das rações 
industrializadas. Cachorros mais ágeis que a média conseguem se 
esgueirar pelo pequeno e velho portão de ferro que guarda o terreno, 
e os muros limosos ostentam uma velha placa onde se lê “VENDE-SE”. 
Ironicamente, alguns marimbondos tiveram a ousadia de construir 
sua casa bem ali, aparentemente na intenção de mandar um recado 
ameaçador para que tal santuário permaneça intocado.

No meio do concreto e asfalto do bairro, o terreno baldio é um 
oásis de fauna e flora nativas. Espécies expulsas pelo adensamento 
urbano têm, ali, seu último refúgio.

Têm, não. Tinham.
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Naquela mesma manhã, um 
par de mãos enluvadas veio 
retirar a caixa de marimbondos 
da placa de venda para, em 
seguida, poder retirá-la também. 
Homens uniformizados invadem 
o terreno às dúzias, espantando 
beija-flores e sobressaltando 
lagartixas. O mato é roçado, as 
árvores, removidas; os muros são 
derrubados e o chão, aplanado.

Um verdadeiro massacre 
toma conta do lugar ao som de 
máquinas e do vozerio de operá-
rios. Ao longo dos dias e semanas 
seguintes, o último bastião de 
vida selvagem da vizinhança dá 

lugar a um moderno empreen-
dimento, atraído para lá devido 
à sua localização privilegiada. 
Seguindo pesquisas de mercado e 
observando gráficos de tendência, 
a incorporadora traçou o perfil da 
torre de studios modernos erigida 
no outrora baldio terreno: muitas 
cores e vidraças, espaços internos 
utilitários e ambientes coletivos 
pet friendly, reciclagem de água 
da chuva e captação de luz solar; 
tudo isso com vista para a esta-
ção de metrô e desenhado para 
um nicho específico do mercado.

Não tardou para as expectati-
vas da empresa serem atendidas.
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Jovens descolados e sem filhos, 
proletariado de classe média, 
com nível superior completo 
ou em curso moveram-se para 
os apartamentos, alterando o 
ecossistema local em definitivo. 
Veículos movidos a combustíveis 
fósseis ostentando adesivos como 
“EU FREIO PARA ANIMAIS” entram 
e saem das garagens de concreto 
guardadas por portões elétricos. 
Nos grupos dos aplicativos 
de troca de mensagens do 
condomínio discute-se muito 
sobre queimadas na Amazônia 
e BBB, em meio a anúncios de 
terapias alternativas e entrega 
de comida vegana.

Enquanto isso, na calçada, um incipiente formigueiro é eliminado 
com sucesso pela competente equipe terceirizada da dedetizadora, 
para alívio da síndica.
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nunca fui uma pessoa confiante
principalmente com as palavras
gaguejava ao falar, o calor subia
(ainda sobe)
pelo rosto
e não era de prazer

aprendi a ser cada vez mais quieta
sentimentos moldados em palavras não ditas
até conhecer a escrita, sim, minha companheira mais fiel
e as manias que criamos ao longo do tempo […]

faço listas que registram momentos
escrevo em notas antes de digitar mensagens importantes
rascunho, as palavras mais mansas, para dizer
não gostei
não quero
não senti

VIVIANE
SHIMADA
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transcrevi nosso primeiro diálogo porque, sim,
é através da escrita que compreendo a realidade

e podem me chamar de lerda por instantaneamente
não compreender conversas ou discussões

podem me chamar de insensível por não responder,
por escolher o silêncio

mas a real é que teu tempo corre em segundos, milésimos
e o meu tempo é medido em palavras

sei o dia que eu disse que amo
sei as coisas que eu gosto em ti

sei o que me irrita
sei o que eu sou

eu sei, pois registro em palavras
muitas vezes não ditas

porém eternizadas
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O demônio é testemunha.
Esse da Tasmânia aí no armário e talvez alguns outros também, 

do tanto que pensei. 
Troquei ideia com Mario, com Yoshi e com meu sonoro amigo 

Charlie Brown.
Todos viram a angústia comer 10 cutículas e espalhar migalhas 

roídas pelos andares do edifício das prateleiras.
Falei com Bauman, com Nietzsche e com outros vizinhos que 

também sabem que nada sabem. 
Belchior é prova de que eu queria encontrar um arranjo, flor, 

bouquet ou sei lá o quê que transformasse em cheiro o carinho que 
sinto por você.

Queria encontrar um algo de 
usar, de dormir ou de sair que 
transformasse toda essa admiração 
em algo de vestir.

Queria encontrar um algo de 
comer que me ajudasse a dizer 
que amo você.

Eu precisava dar o melhor de 
mim.

Triste, talvez, seja o 
fato de que o melhor que 
tenho a oferecer são apenas 
palavras.

John Symon 

É  Pra Você
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Entrego estas breves sentenças na esperança de que não 
murchem como flores,

de que não percam a validade nem a doçura, como sobremesas 
esquecidas na geladeira,

e de que não desbotem como costumeiras velhas roupas coloridas 
que não servem mais.

Que estas palavras cheguem nesse lugar que amo e vivo,
meu lugar preferido,
teu peito.
Este, sim,
florido.
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Que os ventos tragam páginas viradas
Ao grupo de estudantes da revista

Que dá uma folha a penas pouco usadas
E faz, de vozes tímidas, artistas.
Um professor idoso, um cantor triste,
Uma garota um pouco viva e morta,
Um homem num abismo, um que resiste,
Um garoto que bate em muitas portas.
Dei voz a muitas vozes, mas agora
Me calo e passo a pena a quem já vem;
Mas saio co’a certeza de ir embora
Deixando a folha em mãos que cuidam bem.

A quem me tanto leu e deu cuidado,
Eu parto co’um adeus e um obrigado!

SONETO DE AGRADECIMENTO

PEDRO VITTORIO
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Muito obrigade a vocês, 
autores, leitores e 

colaboradores da Originais 
Repovados #16!

Só chegamos até aqui com a 
ajuda de vocês...

...e se quiserem contribuir com 
seus próprios textos na edição 
17, nos acompanhem nas redes 

sociais!

Até 2022!
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