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Prefácio Mar e Lua 

 

 

ADRIANA ANELI 

 

  

  

  

... e foram virando peixes virando conchas 

virando seixos virando areia 

prateada areia com lua cheia e à beira-mar 

 

— Chico Buarque 

  

  

Posso imaginá-la, ainda criança, a desmontar seus brinquedos de corda. Um dia cresce a 

escritora: passa a desfrutar em seu caderno, recostada à cabeceira da cama, do mesmo 

prazer ao estudar detalhes, peça por peça... a entender funcionamentos, encaixes, os 

comandos de seus personagens. 

Das experimentações de Lunna Guedes, nasce Lua de Papel: um romance em três partes 

— três personagens principais — três artistas... que, entre passado, presente e futuro se 

deixam aproximar, seduzir... enluarar. 
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A primeira que chega é Alexandra: prisioneira em fuga, barroca. Para a menina de 

Teodoro, a vida é julgamento, miragem — sempre quase.  A segunda traz a pele em 

brasa... urgências em atropelo: Raissa — escritora a tatuar liberdades no corpo e 

intensidades na alma.  

Ousadia, flerte, contraponto: é Raissa quem dilacera Alexandra em suas próprias crenças 

e a transforma na Alex, dos livros um e dois. Até descobrir que a ela — também escritora 

— não bastaria ser uma de suas personagens. Maré morta... a ressaca. 

Para Alex e Raissa, converge Anne — a fotógrafa sobrevivente —, que é densidade e 

serenidade, história contada... a suavidade única.  

Entre desejos e rivalidades, a literatura de Lunna Guedes se multiplica em poesia. 

Alquimista... desprende aromas e sabores do papel impresso. Palavras dissecadas, — 

desenredadas em triângulos —, nuas em seu físico. Fluídas. Espirituais. Frases de céu, 

terra e inferno... que se misturam nos rituais de preparação de chá-banho-beijo... e de sono 

profundo — a verdadeira entrega. 

A colecionadora nos toma pelas mãos e, com ela, percorremos um cenário povoado por 

personagens múltiplos. Caleidoscópicos. Urbanos. Baixa Augusta, Auditório do 

Ibirapuera, Campus universitário, vernissages.... Lunna nos alimenta de sua colheita, a 

cidade em sua melhor safra: a vida em ebulição!  

Espectros de quem somos... Alex, Raissa e Anne nos alertam para nossos próprios 

entusiasmos. Sonhamos o voo, enquanto derretemos asas antes mesmo de nos deixar tocar 

o sol. Teodoro e seu coreto, seus habitantes e seu rio... A cidade cárcere é para onde 

voltamos, carregada aqui dentro e sem fuga possível: o livro três. 

Li os três volumes de Lua de Papel, em estado de encantamento... e podia fechar os olhos 

certa de que a morte não me deixaria amanhecer dentro de um dia seguinte. 
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A cidade é um chão de palavras pisadas 
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Na primeira página ela anotou o ano em letras grandes... com todos os seus 

quatro dígitos — exatamente como tinha aprendido no primeiro ano escolar e fez uma 

pausa para espiar o lugar, o tempo e a si.  

Aquele era o seu oitavo caderno... o primeiro comprado na papelaria da cidade 

vizinha. Uma extravagância! A única permitida em todos aqueles anos de vida. Entrar em 

uma papelaria foi um capricho. Talvez por isso os passos tenham empacado na porta 

daquele cenário que cheirava a papel-canetas-lápis-cola-e-borra-chá. E, ao se dirigir ao 

caixa, sentiu como se levasse um coração novo em mãos. 

  

Alexandra nunca pensou em escrever um diário...  

Apenas aconteceu.  

  

Começou com um velho caderno de anotações de sua mãe. Havia algumas folhas 

arrancadas e outras dobradas. A maioria estava preenchida com as medidas de cada 

mulher de Teodoro. Meia dúzia de páginas em branco era o que lhe restava de espaço, 

para registrar um punhado de pensamentos. A menina Alexandra gostava de pensar que 

tinha sido um presente de sua mãe — o melhor de todos: o único. Naquela casa o dinheiro 

era sempre pouco, sendo necessário, às vezes, fazer certos malabarismos. Tudo era 

contado... das notas às moedas. 

  

A vida em Teodoro — cidade pequena —  

não era nada fácil. 

  

E o caderno de capa preta-dura, com páginas de amarelecidos tons, que Alexandra 

tinha em mãos — comprado com um punhado de moedas guardadas do troco que sobrava 

das compras dos tecidos e aviamentos —, era um desejo antigo mantido em segredo. Seu 

olhar fugia ligeiro para a vitrine da conhecida Alaor Silva. Quando soube o preço quase 

perdeu o chão. Era dinheiro bastante para uma compra da semana — pensou, enquanto 

tentava afastar o olhar daquele objeto tão perfeito.  
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Alexandra respirou fundo, como se fosse possível escolher a melhor porção de ar 

e, com os olhos bem fechados, passou a limpo suas emoções.  

Havia qualquer coisa de euforia em suas veias, no momento em que pousou os 

olhos na página do jornal, percorrendo com o dedo todos os nomes na lista de aprovados 

do vestibular. O dedo parou — numa espécie de gesto automático — assim que chegou 

ao seu... conferindo uma-duas-três vezes até que a sua professora — a única aliada 

naquele seu plano de vida — a impediu, sabendo que não deveria ser nada fácil acreditar 

na realização de um sonho.  

— É o seu nome que está aí, você conseguiu! 

Era apenas o primeiro passo para escapar do futuro traçado para ela.  

Em Teodoro se esperava que Alexandra fosse a próxima Maria-costureira, 

herdando o nome e a máquina de costura que estava na família havia algumas gerações.  

Mas a menina-teodoriana tinha outros planos...  Editar a sua própria história bem 

longe de Teodoro. 

  

  

  

Sentada em sua cama, com as costas contra a parede, Alexandra espiava 

calmamente o branco da folha, agitando o lápis entre os dedos e batendo-o contra o papel 

seguidas vezes. Parecia um pêndulo a marcar os minutos que antecedem o começo, que 

também é o fim.  

Se distraiu com a paisagem que chegava dourada de sol à sua janela... passado-

presente-e-qualquer-coisa-de-futuro se equilibravam em suas emoções. Seu olhar estava 

acostumado a escapar por aquela moldura indo pousar na velha estrada — um traço cinza 

a serpentear pela velha floresta de eucaliptos. Lamentou não ser possível usar o trem para 

deixar a cidade. Considerava que seria um desfecho perfeito para aquele seu capítulo-

particular.  

A ferrovia estava desativada fazia alguns anos... Os trilhos estavam cobertos de 

mato e a velha estação começava a ruir.  
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Havia um ou outro vagão abandonado, carcomido pela ferrugem dos anos. Mas 

ela ainda ouvia o som agudo do apito da locomotiva e não era raro correr até a janela para 

espiar — como fazia na infância — aquele velho traço. Quando menina gostava de contar 

os vagões e avisar ao pai o tamanho da composição que estava a passar pela cidade.  

Alexandra não queria partir de Teodoro no velho ônibus que saia da Praça da 

Matriz, pouco antes das dez da manhã, com destino à cidade vizinha. Mas não havia outra 

opção. Seriam quase duas horas de viagem por uma estrada sem asfalto e totalmente 

esburacada.  

  

  

  

Alexandra contava os dias... enquanto imaginava o dia de sua partida. A data 

estava marcada e devidamente circulada no calendário que mantinha preso atrás da porta 

de seu quarto, convivendo lado a lado com as figuras que resgatava das revistas de Maria 

— seu mapa particular de ilusões que passou a existir ao assistir a famosa Maratona que 

reunia atletas do mundo inteiro nas ruas de São Paulo, na última noite do ano. Alexandra 

se encantou com todos aqueles contornos, traços e retas... passando a sonhar secretamente 

com a cidade grande: “um dia ainda percorrerei a minha própria São Silvestre” — depois 

disso foi dormir sua noite, onde todos os sonhos aconteciam e ela conseguia se libertar de 

todas aquelas vivências mínimas.  

Alexandra considerava, havia algum tempo, que tudo seria diferente e inédito. Ela 

mesma seria outra e, por isso, queria preservar-se. Não deixar tudo se perder. Passou a 

pensar em escrever-se no papel branco. Ser uma personagem em cada uma daquelas 

páginas. Mas não sabia por onde começar... habituada que estava em escrever sobre os 

outros. Cada pessoa naquela cidade havia sido convertida em personagens de suas 

narrativas-pessoais-secretas — devidamente guardadas na primeira gaveta da cômoda, 

debaixo de um punhado de toalhas de banho-rosto e duas colchas de tricô que vinham 

sendo guardadas para o momento mais esperado naquela casa: o dia do casamento de 

Alexandra. Tudo era comprado aos poucos — lençóis, fronhas, panos de prato bordados 

—, com o dinheiro extra que Maria conseguia durante as festas da Padroeira e o famoso 

Baile Tropical. Todo ano a costureira fazia o possível para que sobrasse dinheiro para 

uma nova peça do enxoval de sua menina.  



 
9 

Alexandra considerava um desperdício, mas achava curioso que todas aquelas 

peças protegessem o seu legado. Sete cadernos preenchidos nos últimos anos. Ali estava 

toda a sua história... as suas lembranças mais importantes. 

Alexandra pensou tantas coisas — foi e voltou de sua infância. Percorreu toda a 

sua juventude... e aterrissou naquele instante de vida onde as somas lhe diziam os seus 

dezoito anos. O pouco que era, se misturava em sua mente.   

  

Aborreceu-se... 

  

  

  

  

Alexandra ouviu o sino da Igreja cantar as seis badaladas certeiras — era a 

hora da ave-maria. Benzeu-se, como havia lhe ensinado a mãe e soube naquele exato 

instante de que matéria era feita.  

Guardou o caderno debaixo do travesseiro e deixou o quarto, caminhando 

lentamente em direção à cozinha, enquanto mergulhava em sensações estranhas — não 

nomeadas. Provou do silêncio imperfeito que tomava conta daquele cômodo. Pegou os 

pratos e os talheres no armário... e acendeu o fogo para esquentar o jantar. 

Pontualmente às seis e meia... como faziam todos os dias, sentaram-se e comeram 

— sem vontade alguma — um prato de sopa sem sabor. Lavou a louça e se sentou no 

meio dos pais... para assistir o noticiário, com as coisas de sempre. A moça do tempo 

avisou que não havia previsão de chuva para os próximos dias, o que seria ruim para as 

colheitas que estavam próximas e para toda a cidade que dependia das lavouras para o 

sustento de todas aquelas casas.  

Voltou ao quarto tentando compreender as sentimentalidades que inundavam a 

sua pele.  

  

Não era tristeza o que sentia.  

Também não era dor.  
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Era um sentir imenso-estranho-desgovernado que, às vezes, tornava quase 

impossível respirar.  

Os olhos cheios.  

O corpo miúdo-encolhido e, no lugar das lágrimas, aconteciam as palavras... 

escritas como se fossem diálogo solitário. Uma confissão feita na primeira pessoa do 

singular.  

A escrita era o único alento de Alexandra. As palavras se precipitavam em seus 

flancos, quando a alma conseguia finalmente descansar inteira na pele. As palavras certas 

para o momento certo — pensava —, enquanto sentia o caminho percorrido pelo ar, desde 

as narinas até os pulmões. 

A cidade se recolhia ao sono, deixando levitar a paz de que ela tanto precisava 

para existir: noite serena, a luz macia e suave, a terra parada. Sentia que era a única 

criatura em movimento no mundo inteiro...   

 ...e escrevia!  

As palavras, no entanto, estavam indóceis  

— recusavam o papel. 

  

  

  

  

Alexandra fechou os olhos bem fechados... e ficou ali, em estado de espera. Não 

demorou para as primeiras lembranças se apresentarem. Recordou as tardes de sábado, 

quando ajudava o pai no Bar. Para lá iam os homens dispostos a jogar, reclamar de suas 

esposas e tramar as fugas para a casa das meninas, depois do álcool fazer efeito, liberando-

os das amarras que faziam deles: homens de bem.  

Alguns passavam dos limites e acabavam expulsos pelo Delegado, que era forte e 

firme — como precisava ser. Não gostava de confusão. Certa vez quebrou uma garrafa 

na mesa para mostrar quem mandava ali e ninguém teve coragem de enfrentá-lo.  

A alcunha de Delgado surgiu numa noite de briga na porta do Bar. Apanhou 

bastante. Bateu muito. Depois de deixar três corpos estirados no chão, voltou para casa... 



 
11 

todo machucado. A pele rasgada. O rosto coberto de sangue e os nós dos dedos em carne 

viva. Alexandra — assustada — pensou que o pai fosse morrer.  

Com os olhos cheios... torcia o pano na bacia com água — tingida de vermelho 

—, e o devolvia à mãe. O pai pintou um sorriso bobo nos lábios para acalmá-la... e 

cochichou com a dificuldade de costelas quebradas: “eu estou bem, não se preocupe. 

Precisava ver como ficaram os outros...”  

  

A história, contada e aumentada de boca  

em boca se tornou uma das lendas da cidade.  

  

A maior de todas, no entanto, envolvia outra pessoa: o dono de Teodoro — um 

português austero que se embrenhou na mata, com facão em mãos, alguns capangas e dois 

cachorros.  

Ninguém sabia como tinham chegado àquelas bandas. Diziam que estavam 

perdidos e pararam para beber água de um Rio, que nunca houve por ali. E, ao se 

depararem com o cenário entre montanhas, sentiram-se protegidos.  

  

Decidiram ficar... Ergueram acampamento  

e nunca mais foram embora. 

  

Teodoro de Almeida Sampaio gostava do chão vermelho do lugar e de mascar as 

folhas de eucalipto, durante suas andanças. Diziam que tinha sido um Bandeirante e o 

busto em bronze, fincado na Praça da Matriz, bem diante do templo erguido por ele em 

homenagem à Santa Ana, no centésimo aniversário de sua morte. Isso ajudava a 

imortalizar a lenda.  

O homem permanecia por lá... enfiado em suas roupas-botas-chapéu-arma e 

chicote a proteger a cidade — como um fantasma poderoso a ditar as mesmas regras, 

repetidas no futuro que ele não alcançou, mas que deixou traçado.  

Era uma ordem dada e cumprida por todas aquelas pessoas, que se benziam ao 

passar pelo homem, para desgosto do Padre, que já tinha dito que ele não era Deus.  



 
12 

Mas as bênçãos seguiam... Para desgosto do pároco que, certa vez, por descuido, 

repetiu o gesto daquela gente e esbravejou pesado contra si.  

  

Mas a lenda que Alexandra mais gostava de ouvir, dizia respeito ao seu avô.  

  

Um homem da terra, que saia cedo, antes de o dia nascer e voltava tarde, depois 

de o dia morrer.  

Ele entendia do chão de Teodoro.  

Ouvia as árvores.  

Espiava o sol-lua-estrelas.  

Sabia as datas das chuvas.  

O tempo da seca.  

...era um homem difícil de se encontrar e que gostava de pescar com o próprio 

corpo. Dizia-se de boca em boca que ele tinha indicado o lugar da construção da Represa.  

Certo mesmo é que foi ele quem organizou a busca pelo menino Doca, que sumiu 

durante as cheias de janeiro. Com seus dois cachorros caçadores, meia dúzia de homens 

e armas... revirou tudo. Os potes de creme para evitar os insetos e proteger a pele, se 

amontoaram pelo caminho... ao lado dos blocos de sal e rodas de melaço, usados para 

proteger dos bichos e cobras.  

Uma semana depois... resmungava insatisfeito o fracasso das buscas — como se 

latisse.  

Foi o dia mais triste de Teodoro.  

O Padre rezou uma missa ao cair da tarde. 

Uma missa sem corpo, silenciosa e sombria.  

Uma missa para os vivos-sobreviventes.  

Alexandra tinha quatro anos, mas não conseguia se esquecer da mãe de Doca, que 

chegou à Igreja carregada por homens.  
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Aquilo era dor. A pobre mulher parecia uma  

marionete que teve os seus fios cortados.  

  

O Padre agradeceu a empreitada dos homens, abençoando-os. Mas o avô de 

Alexandra se sentia amaldiçoado por não ter sido capaz de encontrar o menino a tempo 

de preservar sua vitalidade. Passou a resmungar pelos caminhos e nunca mais voltou à 

Igreja. Conversava com o Padre no banco da praça... ele era um Amigo, mas não tinha 

mais nenhum apreço pela figura do homem pregado na cruz — mantido no altar.  

  

Deus estava morto para ele!  

E não havia uma só pessoa capaz de  

o demover daquela idéia...  

  

Para piorar, o homem responsável pelo fim do menino Doca andava livremente 

pelas ruas de Teodoro e sempre que cruzava com ele, cerrava os punhos e atravessava a 

rua para evitar o pior. Foi o avô quem apresentou a cidade de Teodoro à Alexandra... 

saíram os dois bem cedo, no dia de seu aniversário de cinco anos.  

 — Uma mão bem cheia. — disse ele, com sua voz de homem-velho-alto. 

Um sábio que a acordou bem antes das seis naquele dia.  

Serviu café preto, pão com manteiga. Lhe deu um par de botas de borracha. Untou-

lhe a pele com uma mistura de ervas e ganharam as ruas.   

Foi ele quem lhe mostrou o que era estar tão alto quanto os passarinhos... O ar lá 

em cima parecia mais fino e ela sentia que se abrisse os braços, o vento que passava por 

ali, poderia carregá-la.  

Sob um céu azul intenso, Alexandra via as plantações de café, cana e tomate, a 

floresta de eucalipto, as cercas vivas, as pequenas ruas, a Cruz no meio da praça, a torre 

da igreja, a escola e a Represa. Desviando o olhar, localizou a Estrada que serpenteava 

em direção a Monte Mor...  

Avistou também a velha fazenda do Coronel Teodoro — que parecia tão 

minúscula —, com tratores e caminhões de brinquedo. A cidade se parecia com a maquete 
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que ficava na Biblioteca da escola, deixada na cidade por um dos arquitetos, que passaram 

por Teodoro. O vento sacudia o capim, como se mãos acariciassem a relva... e a copa das 

árvores dançavam...   

  

Teodoro não era uma cidade...  

apenas um lugarejo.  

  

Mas naquela manhã foi um mundo inteiro e seu avô qualquer coisa de deus-feito-

homem na Terra. Ela se lembrava de ter segurado firme a mão dele e de ter sentido aquele 

calor de sol — era a sua melhor recordação. 

Ele se foi pouco depois... disseram na cidade que a tristeza o tinha consumido aos 

poucos. O Padre, em discurso de adeus, disse que o velho Durval estava com Deus e em 

paz. Alexandra, no entanto, só conseguia imaginá-lo no alto da montanha a voar com os 

pássaros, a arrulhar no alto e a zelar por todos que amava.  

Ela o visitava, de tempos em tempos. Se sentava naquela porção de mundo e lhe 

contava as novidades. Ele foi o primeiro a saber de sua conquista e tinha decidido que 

seria para ele a última despedida. 

E com o pensamento livre-solto... Alexandra escreveu um punhado de linhas — 

sem dar pelo movimento da ponta do lápis no papel —, na primeira pessoa do singular, 

sem pausa... de maneira reta-intrépida-rápida.  

  

Uma frase depois da outra...  

bem pontuadas e definitivas.  

  

Tinha decidido não apagar o que saltasse da ponta do velho lápis bem apontado... 

por considerar que já tinha feito muitos ensaios ao longo de toda a sua vida. 

  

Considerava que agora estava pronta  

para escrever-se... 
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 …“eu ainda tenho o velho caderno de capa xadrez com suas folhas escuras de tempo e 

sua caligrafia torta-amarrotada — quase incompreensível. Gosto de passar os olhos por 

aquelas linhas. Gosto de saber que sou eu ali, ou uma pequena porção de mim.  

Eu escrevi o meu nome muitas vezes e o meu endereço outras tantas. Escrevi coisas 

bobas, sem importância. Escrevi por escrever somente porque havia uma satisfação 

natural em sentir o lápis correr pelo papel. Era apaziguador o movimento de linhas, esse 

som de correr com propósito.   

Eu tinha pouco mais de oito anos quando Maria me pegou pela mão, me levou à escola 

e me apresentou à professora Rosa. Fui a criança mais feliz da cidade — quiçá do mundo 

—, esse lugar imenso que não sei precisar em tamanho dentro de mim. Aprendi a somar 

números, combinar letras e todas as coisas passaram a ter real significado a partir disso, 

inclusive as distâncias.   

Eu cresci dentro das linhas mínimas dessa cidade... e nunca fui longe o bastante 

para afirmar o quão grande é o mundo. Quando olhava fixamente para o mapa preso na 

parede da escola, só conseguia pensar em saber exatamente onde eu estava. Encontrar 

esse lugar com ruas de terra, um punhado de casas iguais, muitas árvores. As plantações 

de tomates vermelhos e as batatas amarelas. A Represa do Doca… nome do menino que, 

ao contrário dessa gente, tinha alma, mas parecia lhe faltar um corpo. As pessoas de 

Teodoro são precisamente o contrário: têm corpo... falta-lhes, contudo, a alma.  

Durante muito tempo escrevi sobre essas pessoas e suas vidas pequenas-encolhidas. O 

que serviu para eu perceber que todas as coisas aqui são sempre iguais... feito receita de 

bolo, livreto de missa e cartilha escolar”.  
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Desde que a notícia se espalhou pela cidade, a casa vivia cheia. Todas as 

mulheres da cidade tinham alguma peça de roupa para arrumar ou um vestido novo para 

encomendar.  

E, com a proximidade do verão, todas as meninas da cidade queriam roupa nova 

para ir ao famoso baile tropical... a melhor maneira de serem apresentadas aos seus futuros 

maridos.  

Maria fingia sorrisos e tentava disfarçar sua tristeza, guardando-a no bolso junto 

às linhas, agulhas e a fita métrica. Fazia imenso esforço para participar da alegria que 

suas clientes semeavam em sua sala de costura.  

Mesmo trabalhando horas a mais, nunca conseguiu juntar dinheiro o bastante para 

dar um vestido de baile à filha, a quem vestia com o que sobrava de tecidos.  

As economias acabavam sendo usadas nos tempos difíceis, de seca, quando a 

colheita perdida, reduzia todos a condição de miseráveis.  

— Eu imagino como está se sentindo, minha querida. Eu fiquei com o coração nas 

mãos quando soube. É tão injusto. Não sei como sua filha tem coragem de fazer uma 

coisa dessas com vocês dois. Quanta ingratidão, meu deus! 

Maria não tinha voz e nunca questionava suas clientes. Apenas sorria e oferecia 

um café servido em copos de vidro, como tinha aprendido com sua sogra, de quem tinha 

herdado a ocupação, as clientes e o nome.  

Era o que a cidade esperava de sua filha, que preferiu seguir outro rumo e agora 

todos se perguntavam quem iria comandar a máquina de costura, depois que Maria não 

pudesse mais operá-la.  

Maria foi se afastando daquelas vozes ásperas que ecoavam uma verdade diferente 

da que acalentava em seu íntimo. Estava satisfeita por saber que Alexandra seria mais que 

uma costureira.  

Enquanto tomava nota das medidas, mergulhou em suas lembranças... as mais 

antigas, guardadas no fundo de si — trancadas. Foi ao encontro de si mesma, numa vida 

anterior àquela. Uma manhã qualquer... quando embarcou naquele trem de volta para 

casa.  

Estava triste-cansada.  
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O peito vazio e a alma desalojada.  

Queria apenas se afundar naquele assento, fechar os olhos e abri-los novamente 

quando fosse anunciado o nome da cidade de onde tinha fugido... para ser feliz. Ela 

tentava não chorar... Mas as lágrimas se precipitavam em seu rosto, sendo detidas em 

seguida pelos dedos. Movimentos de raiva e ódio por si... até que um lenço branco e 

perfumado foi colocado à sua disposição. Quase recusou o gesto, porém, lembrou-se da 

educação recebida à casa e agradeceu — comovida.  

— Algo muito grave lhe aconteceu, pequena? — perguntou o cavalheiro, 

visivelmente incomodado. 

— Não. — respondeu, de maneira breve, tentando pôr um ponto final àquele 

diálogo recém-iniciado. Ela não queria falar, mas ele queria ouvir... por preferir a dor 

alheia à que trazia no fundo de si.  

— Então, por que chora, pequena? 

— Porque as lágrimas não param, meu senhor. 

— Elas devem ter um bom motivo para isso. 

— Tudo que eu desejo é que elas parem, porque de nada adianta chorar. 

— Eu também poderia estar chorando, como a senhorita. Mas me ensinaram desde 

cedo que homens não choram. 

— Aconteceu alguma coisa terrível com o senhor também? — indagou ao 

percorrer sua bela anatomia de homem moço, bem vestido e de aparência irrepreensível.  

— A vida... foi o que me aconteceu. — respondeu ele, suspirando seu lamento. 

Houve silêncio naqueles lábios por alguns segundos. Entretanto, os olhos de 

ambos se precipitaram um ao outro, permitindo qualquer coisa de cumplicidade. Eram 

duas almas perdidas que, por alguma razão desconhecida, haviam se sentado lado a lado 

naquele vagão.  

— E qual é a sua história, pequena? 

— Se me permite dizer, meu caro senhor, minha história não merece ser 

compartilhada. É algo de que muito me envergonho e se pudesse voltar no tempo e 

impedir certos rompantes, eu o faria.  

Silenciaram novamente.  
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Ela, por saber tudo o que iria ter que enfrentar assim que o trem parasse na estação 

da cidade onde nasceu e para a qual estava voltando em situação interessante. Havia se 

passado cinco anos após uma fuga noturna. Teria que enfrentar olhares reprovadores e a 

fúria de seus pais, que talvez não a aceitassem de volta. 

Ele, por ter que se exibir aos olhos de sua gente, que não o perdoava por ter se 

atrevido a escolher uma forasteira e não uma das moças da cidade.  

— Já sabe o que será? 

— Uma menina... tenho certeza! 

— Será linda, se sair à mãe.  

Maria era uma mulher muito bonita. Tinha belos traços e um resto delicado. Pele 

lisa, suave e perfumada. Lábios bem desenhados e cabelos em cachos avolumados. 

Silhueta esbelta. Pernas compridas e belas canelas.  

— Eu estou voltando para a minha cidade... Teodoro. Não deve ter ouvido falar 

porque é um lugarejo escondido, longe de tudo, perto do nada. Nem mesmo é uma cidade, 

para lhe ser sincera. É uma vila muito distante. Um lugarejo, escondido entre montanhas. 

Esse trem nem vai até lá. Terei que descer em Campinas e fazer outra viagem, de ônibus. 

É um percurso muito longo, mas tenho certeza de que seria bem menos demorado se 

tivesse companhia.  

Joaquim disse aquela frase inteira... de uma só vez. Sem mover os olhos, que se 

mantiveram fixos no banco da frente.  

Estava trêmulo e temia olhar para a face rosada da jovem — indignada.  

— Senhor, eu estou grávida de outro homem, mas não é por isso que... 

— Por favor, não se sinta insultada. — pediu ele, tomando as mãos dela junto às 

suas —, não foi essa a minha intenção. Eu não lhe tenho amor, deve saber, afinal, 

acabamos de nos encontrar e não nos conhecemos. O que sabemos um do outro? Quase 

nada. Mas somos duas pessoas em situação semelhante. Eu pretendia me casar com uma 

moça da capital que foi entregue a alguém de mais posses que eu. Estou voltando 

humilhado para casa, levando a aliança comprada com todo o dinheiro que tinha. Restou-

me apenas o fracasso e a pouca sorte. Terei que enfrentar a todos e me submeter às 

exigências de meu pai e de minha mãe. Ela, certamente dará um jeito de encontrar uma 

moça para mim.  
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— O senhor é um homem e terá uma boa moça a quem entregar a tal aliança... 

enquanto eu sou uma mulher, que acreditou nas palavras de um homem que me prometeu 

casamento, fez juras de amor. E, como vês, isso não aconteceu e agora estou neste 

estado...  

— Veja! — rapidamente ele tirou a caixa com a aliança do bolso interno do 

casaco, exibindo-a aos olhos da Dama —, eu a ofereço a você.  

— Meu senhor, por favor, não faça isso. — implorou, enquanto reparava na beleza 

da jóia. 

— Aceite-me... eu lhe peço. Prometo dar o meu sobrenome à sua criança e tratá-

la como sendo minha. Eu disse aos meus pais que voltaria na companhia de minha esposa 

e, uma criança, será motivo de grande alegria para eles. Nunca depositaram esperanças 

em mim. Sou um desses sonhadores que deixou a cidade pequena para conquistar a cidade 

grande, mas tudo que conseguiu foi uma mala cheia de roupas e um retrato de uma bela 

moça, que eu rasgarei e substituirei por um seu.  

— Eu nem mesmo sei o seu nome, meu senhor. 

— Pormenores, já que eu também não sei o seu. Mas eu lhe prometo ser gentil e 

fiel. Um bom marido, como uma boa moça merece, e tenho certeza que aprenderemos a 

nos amar com o tempo.  

Chegaram juntos a Teodoro no final daquele dia... com sorrisos miúdos e olhares 

enviesados. Ninguém poderia dizer que não estavam enamorados.  

Durante muito tempo a bela moça da cidade grande foi novidade e destino de 

olhares enciumados. Não era certo trazer uma forasteira para Teodoro, mas suas boas 

maneiras e disposição para acompanhar a sogra, logo fez dela uma personagem local. Era 

a filha que o casal não teve. Alguém para herdar a máquina de costura e o ofício. 

Alexandra nasceu saudável nos primeiros dias de março e todos na cidade 

concordavam que ela tinha os olhos do pai. No começo, Maria estranhava ouvir aqueles 

comentários, mas acostumou-se de tanto ouvir a menina enumerar suas semelhanças com 

aquele homem — a quem chamava de pai.  

E a mulher, que um dia tinha sonhado viver na cidade grande... satisfazia-se com 

aqueles pares de ruas e sua vida pacata: sem graça, entre linhas, tecidos e agulhas — 

quase uma não-vida. 
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 ...“nasci em uma terça-feira de março, no ano de mil novecentos e setenta e nove, no 

meio de uma tarde, com o sol a tingir de dourado todo aquele lugar.  

Regida pelo signo de peixes... dezoito anos depois ainda não sei o que isso significa. Leio 

horóscopos vez ou outra para saber o que dizem sobre pessoas iguais a mim. E tudo que 

afirmam é que o momento é bom para uma coisa e ruim para outra... como se a vida nos 

oferecesse algo diferente disso.  

Disseram-me que em meu nascimento tudo correu conforme o previsto. A parteira da 

cidade chegou cedo... preparou os panos e mandou ferver a água. De tempos em tempos 

ela bebia um gole de pinga ‘brava’ direto no gargalo... preparando-se para o grande 

momento. Quando nasci — pouco depois das três — ela já estava bêbada. Mas não 

incorri em perigo porque, para Mafalda — acostumada ao seu ofício —, trazer mais um 

bebê ao mundo era a mais fácil das tarefas.  

Ela me entregou limpa e enrolada em uma manta nas mãos do Delegado que ainda era 

conhecido pelo nome de batismo — ‘toma aí a tua filha, já tem nome a menina?’. Ele me 

recebeu nos braços como se fosse o mais caro dos presentes e, com um sorriso largo nos 

lábios, exibiu-me aos que esperavam por mim, ao seu lado, na sala. Meia dúzia de 

pessoas se tanto. ‘É uma menina’ — disse com a voz embargada pela emoção. Mas até 

aquele momento era tudo que ele podia dizer, porque eu ainda não tinha um nome...  

Meu pai conta essa história para quem quiser ouvir, sempre que bebe mais de três copos 

de cerveja... coisa que só acontece nos dias de domingo — dia de ir à missa.  

Eu nunca soube como se deu a escolha de meu nome. E, mesmo desejando uma resposta, 

jamais tive coragem de perguntar.  

Ele não gosta de perguntas. Sua prosa é sempre silenciosa. Começa do nada e termina 

no mesmo lugar... quando ele bate o copo vazio na mesa e se levanta para voltar à vida 

de sempre.  

Em Teodoro é costume esperar as crianças nascerem para ver se menino ou menina. 

Malfada é sempre a primeira a saber... depois o pai e toda a cidade. A mãe é sempre a 

última, porque Mafalda diz com sua voz rouca — ‘é preciso tempo para se acostumar 

com a barriga vazia’. E ninguém ousa desafiá-la.” 
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Alexandra acordou cedo. Era segunda-feira. A primeira de março, faltava pouco 

para a novo ano, a nova vida... o que lhe fazia sentir o corpo todo, como se estivesse a se 

preparar para a maratona de São Silvestre.  

As ruas estavam calmas — como sempre. O dia azul... ensolarado. Todas as coisas 

nos seus devidos lugares. Colocou a água para ferver... e enquanto esperava, ponderava 

seus movimentos de vida.  

Tinha lugares para ir.  

Queria visitar a rua de sua infância...  

Uma linha reta, com casas iguais — todas vermelhas; com números pares de um 

lado e ímpares do outro. Gostava de se lembrar das crianças, em suas corridas de um lado 

para o outro, em meio às brincadeiras de correr, pegar e esconder, das quais nunca 

participava. Preferia observá-las por entre as ripas de madeira do pequeno portão, de onde 

podia torcer por um ou outro.   

Pretendia passar algum tempo na Represa do Doca, sentada em suas margens... 

ouvindo o canto dos grilos, apreciando o caminhar dos pássaros de patas longas e finas 

sob as águas rasas... a pescar lambaris. Considerava um lugar mágico, pouco visitado 

pelas pessoas de Teodoro, que temiam as águas que abasteciam suas casas.  

Queria subir até o cume da montanha e acenar ao seu avô... esperava por um sinal 

que lhe servisse como resposta à pergunta que fazia secretamente. 
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 “Teodoro é esse lugar sem poesia: uma linha reta... que não vai além da próxima 

esquina. Todos os homens aqui são pequenas ilhas e todas as mulheres... pequenas 

cidades. Não há norte ou sul... a vida pulsa sempre no mesmo estranho ritmo, que não 

me satisfaz. Todos envelhecem sem perceber. Olha-se tanto e tanto, um para o outro, que 

fica impossível reparar nas mudanças que ocorrem independente de nós.  

Estão todos empalhados em Teodoro!  

As casas nasceram grudadas umas às outras. São os mesmos desenhos todos os dias: 

janelas iguais, abertas para a manhã e fechadas para a noite.  Jardins de rosas amarelas 

e margaridas brancas... e os formigueiros, que nenhum veneno consegue deter. É sempre 

o mesmo portão a ranger e as mesmas vozes a dizer as mesmas coisas de sempre. 

Todo mundo vive — ou pensa viver. 

Na semana passada, morreu dona Lurdes, da casa cinco. A mais rabugenta das mulheres. 

No velório, discursou o padre, que chegou à cidade no meio de minha infância. Me 

lembro bem do dia de sua chegada. Ninguém gostou dele. O olhavam de canto de olho 

— ensimesmados. Era muito novo e foi considerado despreparado. Pretendiam alguém 

mais velho-sábio, que fosse capaz de manter todas as coisas no seu devido lugar. Ele foi 

ágil ao mostrar que sabia seguir ordens. Alguns meses depois passou a ser chamado de 

Antônio, como eram chamados todos os padres de Teodoro. Ele era o terceiro... e eu 

nunca soube o seu verdadeiro nome.  

A cidade inteira participou do cortejo de dona Lurdes — rezando as mesmas preces. E o 

padre repetiu as mesmas palavras de sempre, que veem surgir novas pausas em cada 

frase. No dia seguinte ao enterro... dona Lurdes era apenas mais um nome na lápide. 

Ninguém mais se lembrava de quem ela era ou o que havia feito... apenas diziam as 

ofensas de sempre à falecida, com o mesmo desejo manifestado — ‘que deus a tenha’.  

Em Teodoro, aprendi que existir e desaparecer é quase a mesma coisa”. 

  

 

  

  

  

  

  



 
23 

Uma mochila nas costas e uma pequena caixa com um punhado de coisas suas. 

Era tudo que Alexandra tinha reunido em dezoito anos de vida. Fechou a janela e se 

despediu do pequeno quarto, fechando a porta, como quem fecha um livro-caderno-vida.  

  

Pouco depois estava na praça,  

ao lado dos pais, de quem se despediu  

com um abraço rápido, sem jeito.  

  

Sorriram o desconforto do momento e o pai tentou dar a filha um pouco do 

dinheiro guardado ao longo dos anos para as emergências, que sempre surgiam. Não era 

muito e, mesmo assim, Alexandra recusou por saber que a qualquer momento a seca 

poderia trazer escassez às lavouras e aos bolsos daquela gente. Colocou as notas de volta 

no bolso da camisa do pai, lhe fez um carinho pequeno-curto de mãos no peito, como se 

alisasse a camisa velha-branca-encardida e entrou no ônibus... 

Não presenciou a humilhação no rosto cabisbaixo do Delegado, que lamentava 

não ser capaz de oferecer mais à sua menina. Guardou dentro dos olhos as lágrimas e 

percorreu o caminho de volta para o Bar a passos largos, deixando Maria para trás.  

De dentro do ônibus, Alexandra observou a cidade... suas casas, as ruas em linha 

reta. Sentiu um solavanco no meio do peito. O coração falhou e o medo se avolumou em 

seu corpo. Fechou os olhos e tentou não pensar.  

Viu quando o ônibus passou por entre os eucaliptos e quase pediu para o motorista 

parar. Queria descer-desistir... voltar para casa e viver a vida conhecida. Aprender a 

costurar as roupas daquela gente e perder-se de si. Ser mais uma Maria, como as mulheres 

que lhe tinham antecedido. Não sabia o nome verdadeiro de sua mãe-avó-bisavó. Eram 

todas Marias a exercer sempre o mesmo ofício.  

  

  

Alexandra era a primeira a recusar  

a função que lhes cabia. 
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 ... “Maria é uma mulher silenciosa, de poucas falas. Ela vive de suas linhas e pedaços 

de pano que emenda para os outros.  

É uma estranha até mesmo para mim. Não sei uma única lembrança sua que eu possa 

contar aqui... e, sei, de antemão, que ela será esquecida imediatamente no dia seguinte 

à sua morte.  

Às vezes, eu olho para ela e sinto uma enorme vontade de perguntar:  

  

‘qual é o seu verdadeiro nome?’.  

  

Mas a voz não deixa a boca.  

Ela sempre foi Maria... uma mulher que parece tentar compensar o excesso de barulho 

de sua velha máquina de costura, que ouço dentro de minha cabeça, mesmo depois de 

ser desligada.  

Ela tem voz e sabe conversar... com as plantas pelas manhãs e nos fins de tarde — quando 

rega as suas ‘amigas’. É como se a Solidão que a devora e consome se esvaísse em 

lágrimas pelo chão.  

As plantas acalmam sua matéria... e ela se conscientiza de que não pode fazer 

absolutamente nada diferente do que faz. Só pode mesmo despertar pela manhã e ser a 

mulher que sempre foi. É tarde demais para ser diferente — é o que ela deve pensar — 

e, enquanto conversa com a Lima da Pérsia, afirma como forma de consolo: ‘o dia hoje 

vai ser quente’. E isso é tudo.  

Ela tentou me ensinar sua “arte”…  

Me mostrou como marcar o tecido antes de cortar.  

Como escolher a melhor linha, a melhor agulha e alinhavar tudo antes de se sentar em 

sua velha máquina Singer... Coisa que nunca me deixou fazer. Talvez por ter percebido 

que eu só sei alinhavar palavras umas às outras... cerzindo idéias em folhas de papel 

branco.  

Foi ela quem me levou até a cidade vizinha — o lugar mais longe que eu já tinha ido até 

então — para comprar tecidos e aviamentos. Antes de sairmos, ela sempre dizia, de 

maneira rude e severa, com seus olhos agigantados e o dedo em riste: ‘não tenha 

vontades, minha filha. O dinheiro é pouco e não posso lhe comprar nem mesmo uma 

bala’. Eu nunca tive coragem de fazer um único pedido, embora meus olhos vibrassem 

diante das vitrines coloridas da Padaria de Monte Mor. Eram tantas cores, tamanhos, 

formatos que eu nem saberia escolher, caso isso fosse possível. 
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No dia seguinte aos meus quinze anos, Maria me levou até o ponto de ônibus, me deu 

uma lista e um punhado de notas. Embarquei sozinha pela primeira vez. Foi a minha 

festa... o meu presente. Meu ritual de passagem. As meninas na cidade ganhavam festas 

com bolas coloridas, valsa no salão da igreja, um bolo branco enorme e um vestido novo, 

feito por Maria, que se acostumou a se contentar com pouco. 

Quando não está sentada em sua velha máquina de costura, está diante da velha televisão 

em preto e branco. Gosta de assistir a novela das seis enquanto descasca uma lima. Acho 

que sempre me lembrarei dela através do cheiro que a casca de laranja deixa no ar. 

Tomei o cuidado de colher duas ou três antes de sair de casa. Queria levar qualquer 

coisa dela comigo”.   

  

 


