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Este ebook surgiu com a ideia de proporcionar um momento 
de leveza nestes tempos de isolamento social. 
Convidei cada um dos participantes pela internet, entre 
contatos pessoais, amigos e profissionais respeitados que 
retornaram as mensagens. 
Infelizmente nem todos puderam participar ou tinham tempo, 
alguns mesmo sem tempo autorizaram o uso de textos já 
prontos. 
Outros escreveram textos originais para esta coletânea. 
Espero que todos gostem e possam se sentir um pouco mais 
calmos e esperançosos depois destes textos. 
E se você gostou deste ebook envie para seus amigos, 
compartilhe com todos. Ele foi feito para isso! 
 
Ah e fique à vontade para clicar nas fotos dos autores e ir para 

seus perfis nas redes sociais    
 

Flávio Jayme 
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Brisa e furacão 

Matheus Von Krueger 

 

Corpo em cena coração  aberto 
O destino ainda incerto é em 
Si revelação 
Estar presente e vivo 
Como o verbo 
O remédio contra o tédio 
ser o barro e o artesão 
Que constrói enquanto é construído 
Ter na raiva um abrigo que motiva a ação  
Pra ser dono da própria tristeza 
Fazer dela a beleza de ser brisa e furacão 
O pescador é também o  peixe 
Como cantor a própria canção 
Pra mergulhar tem que ter coragem 
Pra respirar tem que ser pulmão 

 

 

@matheusvk 
Matheus Von Krueger, ou Matheus VK, é psicólogo e não tem 

medo de subir em um trio elétrico para cantar com o corpo 
coberto de purpurina. Cantor e compositor.   

https://www.instagram.com/matheusvk/
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A gratidão de Chico 
Célio Alves 

 

 
A vida, ao mesmo tempo que se mostra 

misteriosa e desafiadora, é mais simples, rápida e direta 
do que se imagina. O que define como ela vai ser para 
cada pessoa, é a ótica escolhida. E foi justamente isso 
que aconteceu com o Francisco.  

Chico nunca foi uma pessoa de muito ímpeto e 
certeza do que queria. Também pudera, sagitariano 
nato, pensa mais na palavra “liberdade” do que em 
qualquer outra coisa. Só que até seus 23 anos, ele 
utilizou todo o seu tempo pra descobrir em como se 
apossar deste termo com muita propriedade, mas só 
chegou a uma conclusão coerente no confinamento da 
quarentena, que começou em março de 2020.  

Hoje é motivo de riso e aquele pensamento vem 
à tona: “como eu pude fazer uma coisa dessas, meu 
Deus?!!!”, mas só hoje. Se Chico ao menos tivesse 
pensado numa das frases mais famosas da dramaturgia 
brasileira “é cilada, Bino!”, talvez não tivesse passado 
por uma aventura dessas. Mas passou. E agora essa 
aventura faz parte da sua história...  

Tudo começou depois que Francisco, um homem 
bonito, de olhos castanho claros, cabelos de mesmo 
tom, uma boca carnuda (com um dos incisivos com um 
leve quebradinho - mas nada que prejudique seu 
charme) com um sorriso largo, corpo de porte médio, 
algumas poucas tatuagens (feitas em estúdios onde o 
conceito de arte é bem mais realista do que em museus 
e que custam mais barato do que o ticket do Louvre) e 
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um coração totalmente iludido, saiu do hospital e 
retornou à sua casa.  

Após se recuperar de um problema de saúde, sua 
mente não parava de pensar em todos os objetivos que 
desejava alcançar e todas as coisas que queria. O único 
detalhe, que fez com que Chico entrasse em um looping 
infinito com sua mente e com sua família o levando a 
lugares estranhos e sem cor em seu imaginário, foi não 
ter olhado tudo o que tinha a seu redor. 

Desde o dia em que chegou em casa, o homem 
divertido de olhos castanho claros só sabia fazer 3 
coisas enquanto seus devaneios passeavam por sua 
mente: comer, dormir e ver televisão. E percebeu que 
essa era sua rotina no dia em que sua mãe comentou 
que ele estava acima do peso. E de fato estava, pois um 
homem que sempre foi um atleta (Chico já praticou 
karatê, jogou futebol, sempre adorou esportes e estava 
sempre gastando energia), ficar estagnado em uma 
rotina de comer, dormir e ver televisão é uma realidade 
nada impensável. 

Após cair na real e pensar muito a respeito, o 
homem de incisivo quebrado encontrou uma solução! 
“Vou varrer a casa”, pensou ele. “Assim, ajudo com o 
serviço da casa, minha mãe fica mais contente e eu me 
exercito diariamente!” Pois dito e feito. A casa estava 
sempre com o chão limpo (onde “passava a procissão”), 
e seus 15 minutos de exercício estavam concluídos com 
sucesso, todo santo dia. Ah, sem contar o sorriso que 
sua mãe sustentava ao ver seu filho mais novo limpando 
a casa (mas só durante os 15 minutos).  

Na realidade sua mãe estava era aliviada, pois 
seus dois filhos estavam em casa. Sãos e salvos. E isso 
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era o bastante para deixá-la calma, mais feliz e até 
realizar umas certas “farras” com seu marido.  

Mas após os 4 primeiros meses passarem, 
Francisco ainda não tinha entendido o que era a 
gratidão. Em sua cabeça, ser grato era dizer meia dúzia 
de palavras ao sentar para comer e antes de dormir. E 
por realizar tais agradecimentos em ocasiões propícias, 
estava sendo grato. Mas ainda assim, seu irmão mais 
velho insistia em buzinar em seu ouvido, no início e no 
fim de cada dia, durante estes 4 meses, que ele não 
estava sendo grato. Não da forma que julgava correta, 
pelo menos. 

Mas também pudera... Francisco dormia na 
mesma cama que Clóvis. Uma cama de casal, com um 
colchão confortável, daqueles que o preço da cama é só 
por causa do colchão, sabe?! Dá até para entender o 
porquê Chico dormia tanto, e quando pensava em 
levantar da cama já lhe dava preguiça e ele desejava 
nunca ter que sair de lá. Bem diferente de Clóvis, seu 
irmão mais velho. 

Cló (apelido carinhoso de Clóvis), era um desses 
rapazes com muita energia. Uma pessoa ligada no 380V, 
literalmente. Autodidata, sempre pesquisou muito e 
procurou aprender tudo o que podia para ter que 
depender o mínimo possível dos outros. E a maior 
contradição disso, é que nunca soube poupar dinheiro, 
e quando a coisa apertava (cerca de 2x em seus 27 anos 
de vida) precisava recorrer ao seu pai.  

Mesmo com o cenho fechado e uma imagem um 
tanto rígida com assuntos delicados (principalmente 
quando se tratava de dinheiro), seu pai sabia que Clóvis 
merecia, pois sempre correu atrás dos seus objetivos e 
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sempre conseguiu alcançar mais ainda do que esperava. 
O irmão mais velho de Chico era um rapaz esforçado, 
que sempre soube o que queria da vida e nunca abaixou 
a cabeça, muito pelo contrário. Por isso, quando podia, 
seu pai o ajudava.  

Com todo este esforço, é lógico que Clóvis ia 
dormir mais tarde e acordar mais cedo do que 
Francisco. E depois destes 4 meses que se passaram, 
Chico tomou uma atitude que mudaria para sempre o 
rumo de sua vida.  

Antes de ir para o hospital se tratar, Chico deu 
umas “furunfadas” com Ketlyn, uma moça que 
conheceu enquanto comprava miojo no supermercado. 
Após este relacionamento intenso, porém breve (cerca 
de 2 semanas), ele continuou com a moça de 37 anos 
“nas cabeças”.  

Tendo isso em “mentes” e buscando sua tão 
sonhada “liberdade”, o sagitariano comunicou à sua 
família que sairia de casa para ficar com sua amada. 
Seus familiares ficaram tristes e preocupados. 
Tentaram impedi-lo gastando saliva durante 1 semana 
(com muito cuidado, é claro) e aconselhando que não 
fosse, pois ainda estava em recuperação e com uma 
nova oportunidade de ser grato e mudar de vida. Mas a 
cabeça de baixo junto à ideia de “liberdade” falaram 
mais alto e ele se foi, com um sorriso largo no rosto e 
uma mochila laranja neon da empresa que fazia 
entregas de bicicleta, antes de conhecer Ketlyn. Seu 
sorriso era tão largo que quando exposto ao sol era 
difícil quem não notasse seu dente incisivo quebrado. 

Francisco saiu da casa de seus pais numa sexta-
feira, mas sua visão de “liberdade” não fora exatamente 
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como ele imaginava. Na terça-feira Chico enviou um zap 
pra sua mãe dizendo estar arrependido e perguntando 
se sua família o aceitaria de volta. Ele tinha caído em si.  

A família de Chico era muito direta, mas também 
muito amorosa. Mesmo triste e um tanto irritada pela 
situação disseram aceitá-lo de volta ao lar. Chico 
arrumou suas coisas, deu um abraço em seu amigo 
Juraci e agradeceu por tê-lo acolhido na noite anterior 
e pagado seu transporte até a casa de seus pais. Saindo 
de casa de Jura, o rapaz de cabelos castanhos e barba 
mal feita lembrou do motivo que o fez “cair em si” e que 
foi suficiente para ir embora da casa de Ketlyn. 

Afinal não julgava nada normal e nada tinha a ver 
com seu conceito de “liberdade” uma mulher de 37 
anos ter fantasias sexuais em comer miojo antes do 
sexo, preparado por seu parceiro. E o pior era que a 
cada miojo preparado, o acompanhamento tinha que 
ser diferente. Ora salsicha, ora ovo frito, ora molho 
rosé, ora frango ensopado… E pra piorar seu pesadelo, 
Chico tinha que estar a cada preparação e a cada sexo 
com um uniforme de super-herói diferente. Ora 
Homem-Aranha, ora Hulk, ora Batman, ora Capitão 
Cueca… 

Esse pensamento passou como um flash em sua 
cabeça e ao entrar no carro para voltar ao lar de onde 
nunca deveria ter saído, Chico entendeu o real motivo 
de gratidão e abriu um sorriso tão grande que refletiu 
no espelho retrovisor do carro e nem seu dente 
quebrado foi páreo para acabar com sua alegria. Porque 
este sorriso era de alívio, misturado com uma nova 
perspectiva de vida e agradecimento por sua família tê-
lo aceitado de volta. 
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Quando chegou em casa sua família o acolheu. 
Mesmo sem entender nada e com muitos 
questionamentos do motivo de sua volta, eles estavam 
felizes por seu retorno. 

E então, naquela terça-feira ensolarada, Francisco 
agradeceu muito por estar novamente em casa e com 
as pessoas que amava e agora entendia o que era 
valorizar e ser grato por tudo o que tinha. E além de 
tudo isso, aprendeu que se pode experimentar outras 
realidades e pôr tudo na balança sem precisar sair de 
casa. É só utilizar sua imaginação junto às situações que 
viveu até hoje. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

@celiooalves 
Uma pessoa que acredita no potencial das outras pessoas. 

Um ser cheio de energia, que vibra positivamente pra ajudar a 
todos ao seu redor com todo o conhecimento que possui. 

Um profissional de marketing com um coração amarelo que 
acredita na prática e no movimento. 

https://www.instagram.com/celiooalves/
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O que fazer quando não se tem mais o que fazer? 

Couple Of Things 

 

Já não sei mais dizer se hoje é sábado, segunda ou 
feriado. Sei que já estou há semanas em casa, 
esperando o vírus desistir de cada um de nós e ir 
embora, como um mal que desiste de sua presa após 
um tempo sem sentir sua presença. Sei que não é bem 
essa a real ação e reação do tal do Covid, mas é uma 
imagem que passa pela minha cabeça ao pensar que 
estou em casa me escondendo do Corona, o vilão da 
história narrada pelo mundo afora. Eu aqui, debaixo das 
cobertas, não serei encontrado por ele, que deve estar 
me esperando já no elevador, pronto pra me atacar 
quando eu menos espero. 

Mas hoje ele não entra. Hoje, talvez uma terça-
feira nublada, não tenho mais planos. Mentira. Preciso 
parar de mentir pra mim mesmo. Acho que, por não ter 
mais ninguém por perto, comecei a mentir pra única 
que pessoa que me resta neste espaço de 43 metros 
quadrados: eu mesmo. Não apenas acho como tenho 
certeza. Já até colei um post it na porta da geladeira me 
incentivando a parar de me enrolar. Até agora, não sei 
se a frase “ Heitor, pare de se enganar” tem tido algum 
efeito, mas deixei ela lá, em algum dos vários dias que 
já se passaram e que eu já perdi a conta. 

No começo de tudo, eu até tinha um certo 
planejamento diário. Acordava cedo, fazia meu shot da 
imunidade (receita caseira que aprendi com alguma 
pseudo celebridade instagramiana), ligava a smart tv 
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num desses canais de youtube onde tem sempre 
meninas de top e shorts me incentivando a mexer 
partes do meu corpo e gastava ali uma hora e algumas 
calorias. Depois, um balde de café acompanhado por 
pão na chapa, ovo e uma fruta encerravam o meu ritual 
matinal. Teoricamente, era hora de começar a 
trabalhar. Mas o que faz um fotógrafo de festas e 
eventos sem nem uma dessas opções disponíveis? 
Exato. Nada. E com a ausência do que fazer, comecei a 
inventar formas de aproveitar o tempo no meu 
pequeno cubículo.  

Passei por várias fases ao longo das semanas 
(acho que foram semanas, já não sei mais dizer ao 
certo). Devorei alguns livros, maratonei várias séries, vi 
e revi filmes em todas as plataformas de streaming 
disponíveis e desenvolvi alguns talentos, como cortar 
meu próprio cabelo, fazer meu próprio pão, desmontar 
e montar eletrodomésticos e aprender a dançar valsa 
desacompanhado. Afinal, vai saber que tipo de talento 
vou precisar ter num futuro que vem por aí, né?  

Cheguei num estágio que - sentindo culpa de não 
estar produzindo algo relevante - tive a brilhante ideia 
de reproduzir a capa de alguns álbuns que eu gosto. 
Sim, cheguei nesse ponto de me fantasiar com o que eu 
achei pela casa e registrar esse momento com a ajuda 
do timer da câmera. Ganhei nessa aventura dois 
registros icônicos (e levemente ridículos) de Thriller e 
Abbey Road estrelados por mim.  

Depois de um certo tempo, já havia até tirado 
fotos de todos os ângulos da casa - comigo em cada um 
deles em poses pra lá de únicas - num desafio próprio 
de testar minha criatividade e minha capacidade de 
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posar sensualmente pra câmera. Realmente espero que 
estas fotos sejam um dia encontradas por quem for 
escrever minha biografia. Elas ilustrarão a narrativa de 
minha vida em quarentena com um lado meu jamais 
visto antes. Talvez sejam motivo de risos, claro. Ou 
talvez sejam elas o que elevará o livro ao patamar de 
best seller. Vai saber.  

Mas a questão é que já não tenho mais forças pra 
inventar passatempos. E os dias tem se tornado um 
grande começo sem fim. Acordo e sigo rodopiando 
entre quatro paredes, abrindo e fechando a geladeira, 
desligando e ligando a TV, entrando e saindo das redes 
sociais. E descobri uma nova fobia pra lista que já era 
longa. Ao lado de medo de agulha, ostras, fio de cabelo 
no chão, banheiro químico e palhaço, agora eu posso 
incluir também a fobia de lives. Que coisa mais chata é 
ver isso. Não entendi ainda a proposta, talvez. São 
tantas as transmissões ao vivo que cheguei à conclusão 
que eu devo ser o único no planeta a não pular de 
alegria ao receber uma notificação que fulano está ao 
vivo dando aula de ukelele. 

Talvez por isso tenha ficado irritadíssimo com o 
que aconteceu ontem. Só queria pegar no sono. Era a 
única coisa que eu desejava com muito esmero. Mas 
não estava tendo nenhum êxito por causa de uma 
cantoria das mais desafinadas possíveis que entrava 
pelas frestas das portas e janelas do meu bunker. 
Depois de rolar pra lá e pra cá, de me enfiar embaixo de 
uma pilha de travesseiros e de chegar a ponto de 
colocar fone de ouvido com música zen pra evitar ouvir 
a voz que vinha de fora, fui vencido pela curiosidade. 
Levantei e fui tentar descobrir de onde vinha tal voz 
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que, se eu fosse o sistema de um karaokê, certamente 
teria dado nota 0 pra performance sem fim da 
madrugada. 

Com toda a destreza aprendida assistindo horas 
de filmes de espionagem, lá fui eu abrir a cortina em 
slow motion pra não chamar a atenção do alvo da 
minha investigação. Foi aí que eu a vi. A menos de 5 
metros de distância - espaço quase que claustrofóbico 
entre meu prédio e o da frente - estava a dona da pior 
voz já escutada pela humanidade. E como se não 
bastasse cantar mal, ela ainda o fazia quase que 
pendurada pra fora da janela, entre uma tragada de seu 
cigarro e um gole de vinho.  

Poderia ter assimilado a voz à pessoa, me 
contentando com a descoberta e ido dormir.  Mas o 
sono que eu já não existia em grande escala agora já 
tinha realmente se encaminhado pra longe de mim. 
Com nada mais a fazer, gastei alguns instantes 
observando a cena que se desenrolava na janela oposta 
à minha, protagonizada pela vizinha Pavarotti.  

Não era nem feia nem bonita. Seu traje de gala 
pra aquela madrugada era um tanto quanto 
interessante: pijama, casaco de peles e colar de pérolas. 
Do ângulo que eu estava, não conseguia ver se ela usava 
chinelo, salto alto ou pantufa. Mas não posso mentir 
aqui: eu estava apostando na pantufa e torcendo pra 
ela dar uma volta pelo apê pra eu saber se havia 
acertado. Mas ela não saia do parapeito por nada. Ela 
tinha uma cara tão comum, que fiquei me perguntando: 
será que eu já havia cruzado com ela alguma vez no 
supermercado ou na padaria? Não consegui responder 
minha própria pergunta apenas a observado em sua 
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performance. Mas claramente, hoje ela já havia bebido 
um certo tanto, pois em cima da mesa da sala, eu 
conseguia contar 2 garrafas de tinto, uma vazia e a 
segunda na metade. 

Era uma cena bem pitoresca, não posso negar. 
Com toda uma movimentação de um peso pena, puxei 
uma cadeira pra perto da janela, peguei uma cerveja, 
dei o start no microondas pra me produzir uma pipoca 
(fazer na panela ia me demandar tempo e não queria 
perder o desenrolar da cena) e me atrevi a abrir uma 
pouco mais a minha cortina blackout pra ver mais 
detalhes do que rolava do lado de lá do meu universo. 
Sabendo que eu podia observar mas não estava sendo 
observado me deu uma certa euforia - algo que eu 
possivelmente deva levar pra próxima sessão de terapia 
com a Dra. Virgínia.  

O relógio marcava 1h30 da manhã e boa parte dos 
apartamentos pra cima e pra baixo ainda estavam com 
suas luzes acesas - creio que o hábito de trocar o dia 
pela noite da população do meu bairro veio com a 
quarentena. Mas ela era a única pessoa com a cabeça 
pra fora, mexendo os braços de um lado pra o outro, 
acompanhando algum tipo de show que passava na 
pequena tela do seu celular - que aliás, estava apoiado 
numa enorme caixa de pizza na mesa. Será que ela mora 
com alguém? Não. Não seria possível ter mais um ser 
humano naquele pequeno apartamento infestado por 
uma cantoria trágica que não se manifestasse a favor do 
fim do show caseiro da moça.  

Pi. Pi. Pi. Meu microondas apitou avisando da 
pipoca.  Eu levei um susto tão grande que devo ter feito 
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algum movimento brusco, chamando a atenção da 
vizinha que, como por reflexo, olhou pra minha janela.  

Ela não tinha como me ver, eu achava até então. 
Mas ela não parava de olhar pra minha direção. Se eu 
saísse da minha tocaia, ela provavelmente iria perceber. 
Se eu ficasse ali, passaria a ser o vizinho stalker que fica 
vigiando a vida alheia - não que fosse mentira no dia de 
hoje, mas não queria que ela achasse que essa era 
minha rotina pervertida. Eu queria que ela parasse de 
olhar pra minha janela, mas ela fez exatamente o 
contrário e, ainda por cima, abriu um sorriso e levantou 
sua taça, como se estivesse fazendo um brinde pra mim 
- o tarado do prédio ao lado.  

Frações de segundos eu tinha pra ter ou não uma 
reação e fui justamente levado a abrir um pouco mais a 
janela e erguer minha long neck, espelhando o 
movimento dela. Acho que minha cara era de tamanha 
surpresa que a fez gargalhar. Ou ela estava bêbada 
mesmo e iria esquecer tudo isso no dia seguinte. 

E o dia seguinte chegou. E com ele, o nada. 
Sabotei a mim mesmo - ignorando o post it que eu havia 
me deixado - e menti que estava cansado. Descartei 
meu circuito matinal tamanha a desmotivação. Nem 
mesmo a alegria alheia estampada nas redes sociais eu 
estava a fim de encarar logo cedo pra me inspirar a ser 
um humano mais vitaminado e com menos dobras 
cutâneas. Será que eu era único neste mundo a querer 
não fazer nada? 

 Meu contato com o mundo exterior estava cada 
vez menor e com a minha ausência, vem também uma 
certa alienação. E esse dia que começava - não acho que 
é terça, não, deve ser sábado - eu queria mesmo é… 
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Meu deus! Nem mesmo sei o que quero mais. Tenho 
fome? Não sei dizer. Quero dormir? Acho que não. 

Perdido no meu devaneio de querer, poder e não 
fazer, me lembrei da vizinha. Será que ela está por lá? 
Deve estar, com certeza. Quem é que não está em casa 
a essa altura do campeonato contra o Corona? Abri 
minha janela e a encontrei novamente. Dessa vez, ela 
não estava nem bebendo nem cantando nem com 
plumas e paetês. A vizinha estava regando as plantas 
quando me viu. Os dois pararam quando os olhares se 
cruzaram. Será que ela lembra da serenata que me 
acordou? Ou será que ela nem se recorda do vizinho 
que acompanhou sua performance noite a dentro 
(performance que teve um upgrade com o fim da 
segunda garrafa de vinho vazia que virou microfone)? 

Eu sorri. Única coisa que me veio à cabeça fazer. 
Ela largou a jarra com água e sumiu. É, sua fuga me deu 
a entender que eu estava mais pra um solitário homem 
com um futuro atrás das grades do que apenas um 
vizinho sem o que fazer. Mas logo depois ela voltou com 
um pedaço de papel e algo escrito. Não tenho um olhar 
de lince, mas consegui decifrar sua letra - que não era 
nada melhor do que sua voz, diga-se de passagem. No 
papel estava o endereço de um site de notícias. Claro 
que eu não estava entendendo nada. Ela ou eu 
poderíamos ter falado alguma coisa, já que nossas 
janelas eram razoavelmente próximas e já tinha sido 
provado que tudo o que ela fala lá, eu escuto aqui. Mas 
ela apenas usou a mímica, apontando pro seu celular. 
Eita… Momento Sherlock Holmes, aparentemente. Fiz o 
que ela estava indicando e entrei no site de notícias.  
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Quase caí pra trás quando vi - na página principal 
e em destaque -  eu, com minha cerveja, comendo 
pipoca na janela. Em que momento ela tinha tirado essa 
foto? E como raios essa foto estava entrando na casa de 
milhões de pessoas pelo país logo cedo?  

Olhei pra sua janela, mas ela não estava mais ali. 
Malandra. Fugiu da minha ira. Sentei no chão da sala e 
cliquei na matéria escrita por uma tal de Jojo Green. 
Logo nas primeiras linhas, me envolvi com a história 
que, confesso, era bem envolvente. Passei alguns 
minutos ali, imerso nas palavras, até que me reconheci 
na narrativa. Sim, eu me tornei personagem de um 
conto e, pro meu alívio, não fui retratado como tarado 
ou psicopata. E sim como um solitário em busca de 
companhia. Não minto, ela não estava errada nessa 
descrição. E quando digo ela,  claramente me refiro a 
Jojo, que era jornalista de dia, cantora nas madrugadas 
e minha vizinha em tempo integral. Pra uma pessoa 
com uma letra terrível e uma voz assustadora, ela é uma 
ótima escritora. Passei o dia papeando com ela pelas 
redes sociais entre umas espiadas pela janela pra tentar 
vê-la ao vivo sem muito êxito. 

No fim do dia - agora tenho quase certeza que é 
domingo - meu interfone tocou (fato que nunca 
acontece sem que eu tenha pedido algo do delivery). 
Logo, fiquei surpreso e assustado ao mesmo tempo. Era 
o porteiro. Desci pra ver o que era já que não consegui 
entender absolutamente nada do que o homem falava 
na ligação.  

Uma entrega pra mim. Uma pizza, um pack de 
cerveja e um bilhete.  
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“ Respeitando a distância recomendada, um 
brinde aos novos amigos da quarentena. Ps: hoje tem 
live. Duvido você passar vergonha e cantar comigo? 
Beijos, Jojo.” 

Já não me importo mais com os sete dias da 
semana. Agora, tanto faz mesmo, pois todo dia tem live 
com cantoria da vizinha. Posso dizer que estou 
trabalhando pra lidar com essa fobia e, além de tudo, 
posso colocar mais um novo talento nas habilidades 
adquiridas na quarentena: cantor amador de lives. 
Quem sabe isso não pode me ser útil num futuro incerto 
que vem por aí, né? 
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Tobias 

Flávio Jayme 

 

... Everyday is exactly the same.... 

O despertador do celular toca. Ironia. Todos os 
dias têm sido iguais. Ele estica o braço e desliga. Vira 
para o outro lado. A respiração quente em seu rosto. Ele 
já se acostumou. 

_ Bom dia Tobias. 

Tobias já estava com os olhos abertos. Parece 
estar lhe observando com seus grandes olhos negros. 
Devolve o bom dia com uma lambida em seu rosto. 

Tobias se levanta e sai da cama. Vai se 
espreguiçando para a cozinha enquanto ele mesmo se 
espreguiça e se levanta. Vai descalço até a cozinha, 
passa por Tobias com seu bom humor matutino (de 
Tobias, não dele). Põe a cápsula na cafeteira e volta para 
o banheiro. Faz xixi, lava o rosto, escova os dentes, põe 
a camiseta e volta para a cozinha. Lá está Tobias, com 
ar de expectativa. O café já está pronto. 

Ele serve o café da manhã para Tobias e se senta 
com o notebook no colo e a xícara de café forte no 
braço do sofá. A tela se ilumina. Mais um dia. 

Faz umas duas semanas (ele acha) que parou de 
contar o tempo. Todos os dias parecem iguais, como diz 
a música do Nine Inch Nails. Já nem se lembra mais há 
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quanto tempo está assim, em casa. Trabalhando de 
casa. Não que ele não goste. Não precisar escolher 
roupa, arrumar o cabelo, nem tomar banho se não 
quiser (mas ele toma todos os dias assim mesmo). Mas 
ainda assim, parece tudo tão triste. 

O programa de edição de imagens abre na tela, 
mais um projeto que ele tem que entregar em alguns 
dias. Tobias termina de comer, deita no sofá ao seu lado 
e se aconchega com a cabeça encostada nele. Ele faz um 
carinho e volta para o computador. O celular mostra 
uma notificação. Ele responde o bom dia da mãe. Volta 
para o computador. 

Olha para as imagens na tela, as cores, os textos. 
Lembra do “cara redondo” do ônibus. Daquelas pessoas 
que vemos todos os dias, trocamos olhares mas nunca 
conversamos e não sabemos nada. Ele chamava de “o 
cara redondo” porque o tal cara usava óculos redondo, 
numa cara redonda e tinha uma careca brilhante e 
redonda. Todos os dias subia no ponto seguinte ao seu 
com uma mochila de couro marrom, camisa social e 
calça jeans. O que será que o cara redondo estava 
fazendo agora? 

_ Você precisa trabalhar, esquece isso. 

Ele fala. Tobias ergue os olhos pra ele e logo 
volta a cochilar. 

Todos os dias têm sido assim. Ele já nem se 
preocupa mais em saber se é segunda, terça, sábado ou 
domingo. Faz tempo que perdeu o hábito de ligar a TV. 
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Continua trabalhando e perto das 13h vai 
preparar o almoço. Coisa simples sempre, mas nada 
pronto. Detesta comida pronta. Tobias o espera ao lado 
do fogão. 

Almoça e é hora de sair com Tobias. Quando ele 
leva o prato vazio na pia Tobias já está na porta da 
cozinha. Pega a sacola, sua máscara (ainda tem isso, não 
pode nem sair sem máscara na rua. Como aquilo 
incomoda, dói a orelha, é ruim de respirar. Mas 
necessário) e abre a porta. Tobias o espera do lado de 
fora enquanto ele tranca. 

Não vão longe. De uns dias pra cá só caminham 
dentro do terreno do condomínio mesmo. Tobias 
explora mas não se afasta. Parece que sabe que o 
mundo está ficando mais triste. Parece que não quer 
deixá-lo sozinho. Mas ele gosta da companhia de 
Tobias. Sempre gostou. Ele se deita na grama e olha o 
céu. Azul como poucas vezes viu. Tobias não demora a 
deitar do seu lado. Os dois ficam um tempo mais por ali 
e voltam pra casa. 

Depois do ritual de higienização na volta da rua 
ele toma banho e vai assistir uma série. Já começou 
várias. Umas ele abandona antes mesmo de terminar o 
primeiro episódio. Outras ele passa a madrugada 
assistindo. Com cerveja, pipoca ou batata frita. E Tobias. 

Hoje começou uma nova. Uma de comédia 
sobre uma moça que trabalha de garçonete. Lembrou 
do café que vai todos os dias no meio da manhã. Que ia, 
melhor dizendo. Lembrou do cheiro, das pessoas que 
ficavam conversando, dos doces na vitrine, do ruído 
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ambiente. Lembrou da moça que o atendia, que já sabia 
seu pedido de cor (o mesmo todos os dias). Lembrou do 
gosto do pãozinho de canela que não come há sei lá 
quanto tempo. Tem lido tanta coisa sobre 
estabelecimentos fechando. Será que seu café ainda 
estará lá quando tudo voltar ao normal? Será que tudo 
vai voltar ao normal? 

Tobias ouve um barulho no corredor e sai 
correndo. Ele acorda de seus devaneios e volta pro 
seriado. Nem sabe mais o que está acontecendo. É mais 
um dos que nem vai levar adiante. 

Parece que hoje vai ser mais um dia daqueles. 
Mas ele decide que não vai ser. Decide fazer algo 
diferente. Vai para a internet e procura vídeos de 
ginástica em casa. No meio da pandemia de lives de 
artistas encontra um que parece bom e que ele acha 
que consegue fazer. Enquanto faz as flexões Tobias 
cheira sua orelha. Enquanto faz abdominais Tobias 
tenta deitar em sua barriga. Não vai dar certo. 

O dia vai passando entre lembranças da vida 
normal e tentativas de coisas novas: canais de receitas, 
de História, de política, de cinema… quando ele percebe 
já é quase dez da noite. Não que o horário importe. Ele 
não tem mais horário imposto pra nada. Mas não quer 
ser daquelas pessoas que ficam desregradas. Hoje ele 
vai dormir antes da meia-noite. 

Toma outro banho para limpar o suor das 
tentativas de exercícios, escova os dentes e deita. Pega 
seu leitor digital e escolhe outro livro na loja virtual. 
Ontem acabou o que estava lendo. 
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Tobias sobe ao seu lado e se aconchega. Como 
todas as noites. Ele continua lendo. Quando percebe já 
é quase uma da manhã. De novo não conseguiu dormir 
antes da meia-noite. 

Estica o braço para ligar o despertador. Decide 
que amanhã será diferente. Não quer que todos os dias 
sejam iguais. Talvez amanhã troque a música do 
despertador para Enjoy the Silence.... por que não? 
Passa a mão no grande golden retriever ao seu lado e 
adormece. 

*** 

Logo ele vai acordar. O aparelho vai tocar aquela 
música e ele vai acordar. Vai olhar pra mim. Tenho que 
estar aqui. Tenho que lhe dar bom dia. Pronto. Agora 
tenho que levantar antes dele. Tenho que ver se está 
tudo certo. Vou até aquele lugar com cheiro de comida 
e olho em volta. Está tudo bem. Preciso cuidar dele. Ele 
parece triste. Agora ele está todos os dias comigo. Gosto 
de estar assim. E ele precisa que eu cuide dele. 
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Poema em tempo de quarentena 

Igor Cotrim 

 

São desgovernados 
Os gelatinosos do álcool gel 
Os bundas sujas do papel higiênico 
Os manifestantes viróticos do ódio 
Pandemônio de pandemia onde estetas da estultice 
doram e adoram pílulas placêbicas de normatividade 
anormal, oval e olávica 
Bestas no Apocalipse 
Lapso cognitivo 02 Faber Castell de cartas marcadas, 
numa terra plana e sem nenhum plano 
Íngreme ladeira de Sísifo que tinha uma pedra no 
caminho/subida sem nenhuma poesia Andradeana 
Ali Babaca de máscara e os quarentenas de ladrões 
Foliões de quartas, quintas, semanas cinzentas 
Isentões em cima do muro feito o homem ovo da 
Mamãe Ganso 
Enchem o saco, cansam, caem e se quebram mas não 
alquebram a virulência ao espalhar fake news 
EXTRA! EXTRA! 
O mundo estragou, fumou até a última ponta do 
desapontamento 
Construíram mais muros de lamentos para se ter algo 
mais para reclamar/indignar/ regra cagar e não 
verdadeiramente para dentro de si olhar 
Empatia fria, distante, isolada e nunca posta em 
prática 
Pois posto Ipiranga colocou de fora as mangas, enfiou 
o pé na jaca e abraçou a goiabeira do abismo 
Quero ver a mangueira entrar e esterilizar essa parada 
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para que o mundo volte ao movimento, que expulse os 
vendilhões do templo e o amar o próximo como a si 
mesmo não seja mais a esmo, mas algo para se cultivar 
como o Cândido de Voltaire, que candidamente cuida 
do seu jardim 
Para que a experiência humana no planeta não chegue 
a um triste e deserto fim 
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Cegueira 

Wemerson Damasio 

 

Acordei, como sempre, morrendo de sono. 

Com tarefas a cumprir, não poderia perder 
tempo. Peguei o primeiro livro, abri-o. Peguei o 
segundo, abri-o. Peguei o terceiro, abri-o. 

[...] 

No oitavo livro, desisti. 

Estaria eu delirando? Logo eu... 

Resolvi relaxar e peguei meu celular. 

Não era possível. Eu estava sonhando um sonho 
daqueles bem ruins. 

Um lacrimejo, singelo, começou a se pronunciar. 

Meus ouvidos captavam o som de um silêncio. 
Um silêncio jamais ouvido. Um silêncio que doía. Um 
silêncio que me ensurdecia. 

Revirei minha bagunça e encontrei meu caderno 
de anotações. 

Hã? Hã? Vocês estão tirando com a minha cara. 
Pensei rapidamente. 

Como assim? Como assim? Como? O abraço 
apertado e frio do desespero me envolvia. Sufocava-me 
nas letras que ali não existiam. 

[...] 

Não. Sim. Não. Sim. 
Nãããããããããããããããooooooooooo. 
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O eco do desespero ressoava em meus ouvidos. 
Diante de meus olhos, nada. 

As letras não existiam mais. Os livros estavam em 
branco. Minhas anotações estavam em branco. 

Aquilo não poderia ser possível. 

Liguei a TV. Tinha imagem. Não tinha áudio. 

Abri meu app de música. Não tinha áudio. 

Fui comer. Abri a geladeira. Não tinha descrição 
dos produtos. Por mais que eu soubesse o que eram, eu 
queria ver escrito. Eu queria as letras. 

Não existiam frases. Não existiam palavras. Não 
existiam letras. 

Eu tentei gritar. Nada saiu. Eu não tinha letras. Eu 
não tinha história. O mundo não tinha histórias. 

[...] 

Um... dois... três... Solta. Um... dois... três... Solta. 
Um... dois... Chega. A técnica vista no Youtube não me 
serviria. Não agora, pelo menos. 

Vou sair. Peguei minhas coisas... Que coisas? Vou 
levar celular pra quê? Ah, mas preciso de dinheiro. Que 
dinheiro? Cadê a marcação. Azul. Isso. Azul. Azul é cem 
ou dois? Qual desenho é o que? Ai, eu não sei, nunca 
reparei. Deve ser dois, porque eu não teria cem na 
carteira. 

Os passos longos até a porta fizeram-me refletir. 
Por que eu vou sair? Vou pra onde? Por quê? 

Vou ligar pra minha amiga. Ai, eu não sei o 
número dela de cabeça. Verei nas conversas. Ai. Não 
tem conversa. E agora? Ligo pra qualquer um? Mas, e 
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se for cobrança? E se for uma robótica que atende? E se 
ninguém atender? 

[...] 

O sol já batia na janela quando decidi tomar uma 
atitude. Vou dormir de novo. Se for um sonho, eu vou 
acordar. É assim que funciona, não é? 

Não era. Rolei na cama como um porco na lama. 

O plafon do quarto precisava ser limpado, havia 
nele uns bichinhos mortos. Coitados, foram atrás da luz. 
Nossa, como eu não vi isso antes. O pensamento foi 
interrompido tão rápido quanto veio. Eu tinha que fazer 
alguma coisa. Mas o que eu faria? Limpar? Não, não 
nesse momento. 

De súbito, e como algo muito óbvio, deduzi. Eu 
morri. É assim que é a morte. Eu moro sozinho. Não 
tenho nada e ninguém por mim. Por isso não vejo nada. 
Nem a luz, não tinha uma luz? Diziam que tinha uma luz. 
Ai... não vi uma luz, seria isso um sinal? 

Passei pela minha mente tudo o que eu havia feito 
de errado. É! Acho que sei por que não vi a luz. Mas... 
seria isso o suficiente? Ai. Não sei. 

Enfim, o jeito é tentar sair desse lugar. 

Levantei com a certeza de que nada mais poderia 
me atingir. O resto. Ah, o resto era resto. E o resto foi o 
pé da cama. 

Segurei meu dedinho do pé e praguejei. Sim. 
Praguejei. Uma dor do caramba. Ai, que dor! Olhei para 
o pé da cama. Aquele desgraçado. Como não se moveu 
quando eu ia passar. Ao lado dele, um pouco mais 
abaixo da cama, vi um brilho. Ali estava um piercing 
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perdido há muito tempo. É, acho que a casa precisa de 
uma faxina. 

Com as mãos no pé, percebi. Eu não estava morto. 
Se estivesse eu não sentiria dor. Eu acho. Ai. Eu nunca 
morri antes. 

E não posso nem pesquisar na internet com os 
termos “como saber se você está morto”. Morto ou 
não, minha vida estava acabada. 

Eu dependia das letras. 

Acordeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 

O som ressoava muito próximo. Eu estava 
dormindo. Eu precisava acordar. Eu tenho que acordar. 

Bati na minha cara. Nada! Apertei meus braços. 
Nada! Prendi a respiração. Não por muito tempo. O 
cigarro havia consumido boa parte do meu pulmão. 
Nada! Eu não acordava. Mais um tapa na cara. Ai, doeu. 
Nada. 

Calma. Um.. dois.. O caralho com tudo isso. E que 
inferno está acontecendo? E foi assim que me acalmei. 
Um... dois... três... 

Com o dedinho ardendo, caminhei até a sala. Em 
cima da mesa de jantar estavam meus fones de ouvido. 
Peguei-os. Posicionei-os. 

Performei pela sala. Em mente, eu tinha as 
músicas que mais gostava. Minhas apresentações, para 
mim mesmo, foram dos cinematográficos La la land a 
Cats. Minha voz, de Fred Mercury a Paula Bencini. 
Minhas músicas, de Brasil a Rajadão. Eu estava vivo. 
Minha mente estava viva. 

[...] 
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Deitado de barriga pra cima. Cansado, depois de 
toda uma performance. Preciso dar um jeito nela. Com 
a respiração ofegante, aprendi... 

As coisas mínimas, as letras, a dor. Sempre 
estiveram ali. Eu que não havia percebido. Estive cego 
pra tudo. Mas, não mais. 

Levantei, enxugando um lacrimejo que não mais 
existiria. 
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Férias de chuva 

Fernanda Takai 
 

* Este texto foi reproduzido com autorização da autora. Publicado no 
livro Nunca Subestime uma Mulherzinha em 2007, ele faz parte de uma 
coletânea de crônicas e contos escritos por Fernanda para os jornais 
Correio Braziliense e Estado de Minas. 

 

Época molhada, tempo de ficar dentro de casa 
inventando passatempos para crianças e adultos, claro. 
Se quem está cuidando dos pequenos também ficar 
enfastiado o tempo não passa mesmo. O negócio é todo 
mundo se divertir! Coisas interessantes podem 
acontecer. Primeiro temos que abolir a solução fácil de 
ligar a TV e assistir pela octagésima vez o DVD de 
Monstros S.A. ou Procurando Nemo. São ótimos filmes, 
mas é coisa de todo dia. Férias são férias. 

Criança gosta de repetir. Gostou? De novo! Tá 
bom. Eu passei uma hora inteira só fazendo penteados 
no “Meu Querido Pônei” aqui de casa, que se chama 
Rosinha. Fiz um sem número de trancinhas, 
amarrações, lacinhos, presilhas coloridas aqui e ali. Até 
minhas próprias bugigangas viraram enfeita de pônei de 
plástico. No fim, o bichinho parecia um minimostruário 
de bijuterias. Se fosse vivo, não aguentaria o peso das 
coisas. O que se via dele era só um pedaço de olho e 
alguns fiozinhos do rabo escapando pela lateral. 
Imagine um cavalo com armadura medieval. Substitua 
a armadura por um monte de brincos, pulseiras e 
prendedores de cabelo. Você tem a Rosinha, o pônei-
perua. 
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Em um momento “tinta” desses dias, depois de 
encher várias folhas de papel com tudo o que sabíamos 
desenhar até então (e o que não sabíamos também), 
sugeri que pintássemos nossos rostos. Vamos, filha? 
Num quero. Mamãe, pinta o seu? Não, filha, deixa eu 
pintar uma borboletinha na sua carinha? Num quero. Aí 
fui eu me pintar pra ela ficar feliz. Olha o meu nariz 
preto de urso! Olha meus bigodinhos de gatinha! Olha 
a minha boca de palhaço! Olha minha sobrancelha de 
mau! No fim eu parecia um ornitorrinco. E o melhor de 
tudo é que tocou a campainha e eu apareci assim pro 
moço que veio me entregar uma encomenda. Boa 
tarde, ele disse pelo interfone, encomenda pra dona 
Fernanda. Abro o portão. É você? Sim, sou eu. A mamãe 
é um urso!, diz a pequena segurando minha mão. É, sou 
um urso gatinho mau com boca de palhaço! Aí fiz um X 
no lugar da assinatura. Ainda não aprendi a escrever, 
brinquei. Bem, o moço deve ter me achado exótica. Ou 
vai falar que artista é tudo meio doido... Mas aposto 
que se ele também tiver filhos, ao chegar em casa vai 
querer copiar meu disfarce. Talvez ele tenha virado o 
Homem-Aranha com nariz de urso e batom preto. Como 
os super-heróis são bem intercambiáveis de acordo 
com o último lançamento da estação, não custa ter 
virado o Super-Aranha-Batman-Wolverine. Como disse 
um garotinho amigo: eu sou o Batman, me chama só de 
Batman, tá? Tá. Ei, Batman, tudo bem? Semanas 
depois... Bom dia, Batman! Batman, num tá me 
ouvindo? Responde, Batman! Batman, você tá muito 
malcriado. E o menino solta: é que agora eu sou o 
Super-Homem! 

Animada e com tempo sobrando, resolvo tentar 
fazer uma receita de pão que vi em um telejornal. Com 
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a ajuda da filha, lógico. Fazer pão nunca é simples. 
Todos os ingredientes na mesa. Aventalzinho, 
aventalzão. Primeiro isso, depois aquilo. Olha, joga no 
lixo esse papelzinho. Mistura pra mim. Pega os ovos, 
com cuidado. Vira essa xícara de farinha aqui... Tudo 
indo muito bem, com direito a toda meleca que uma 
receita de pão pode oferecer. Deixamos a massa 
descansar por uma hora e ela não cresceu nada. Isso 
não deve ser bom, pensei. Mas vamos em frente! 
Peguei na massa que me pareceu mole demais para ser 
o projeto de um futuro pão. Filha, traz mais farinha pra 
mamãe? Fui despejando mais um monte. E minha mão 
grudando naquele ser quase vivo de vontade 
totalmente própria. Filha, chama o papai? A cena era 
digna dos desenhos animados antigos e ingênuos – 
como eu mesma fui ao achar que fazer um pão com a 
ajuda de uma menina de três anos seria tranquilo. Sabe 
quando alguém fica com as mãos presas num balde com 
cimento e tem que tirar com os pés? Era quase isso. 
Colocando mais um tanto de farinha a massa pareceu 
responder – havia esperança. Forno. Um tempinho 
depois, cortei feliz um pedacinho do tijolo de pão que 
tinha feito, passei um monte de manteiga e ofereci ao 
pai e à filha. Hummm... Até que ficou gostoso... meio 
compacto (duro) demais, mas tá bom pro primeiro pão. 

O melhor mesmo foi não ter que ir até a padaria 
mais próxima debaixo de um temporal. Aquele pão 
estranho salvou o nosso fim de dia! Um pouquinho de 
(boa) vontade não faz mal a ninguém! 
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32 na pandemia 

Geverson Bispo Rodrigues 

 

Por algum tempo, comemorei aniversário 
religiosamente em um bar chamado Parangolé, 
localizado em um discreto cruzamento da Benjamin 
Costant com a Doutor Faivre, em Curitiba. 

Naquela época, já faz mais de uma década, eu não 
imaginava que o nome do bar homenageava uma obra 
seminal de Hélio Oiticica (Seja Marginal, Seja Herói), 
artista que vim a conhecer anos depois e desde então 
figura onipresente por aqui , pois empolga as figuras 
mais distintas desta república, e com isso estou falando 
de pessoas como Caetano e Adriana Calcanhoto, claro. 

Não havia nada muito de especial no local, exceto 
os preços acessíveis e shows. Muitos shows. Em um dos 
aniversários, KlezMorim, uma banda de jazz judaico, fez 
com que o espaço se tornasse ainda menor, todos 
apertados, com calor e dançando de modo tão próximo, 
que amedrontaria qualquer um neste período de 
isolamento social. 

Mas divago. 

Acho que no último aniversário comemorado lá, 
talvez penúltimo, embriagado pela presença de amigos 
e por tequila, firmei um compromisso com todos: 
Sempre celebraria meu aniversário ali, todo ano 
naquele mesmo lugar. 

Contatos poderiam ser perdidos, amigos 
poderiam ficar pelo caminho. Não importava. Todo 30 
de abril, se quisessem me encontrar, saberiam como. 
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A promessa obviamente não se cumpriu. 
Esfarelou. A maioria dos amigos fizeram uma espécie de 
diáspora. Estão nos EUA, França, Itália, Portugal. Eu 
mesmo já estou morando em um segundo estado 
depois do Paraná. O bar ainda existe, mas não se chama 
mais Parangolé e hoje provavelmente não está aberto 
por causa da pandemia. 

Apesar disso, lembro com carinho da promessa, 
porque ela fornece vestígios da ingenuidade e 
esperança que um dia já me atravessou e que pretendo 
reencontrar. 

Porém não hoje. Porque celebrar uma nova idade 
em pleno fim do mundo é um privilégio e também uma 
amarga ironia. 

 

 
 
 
 

 
@geversonb 

Geverson Bispo Rodrigues Nascido em Curitiba em 1988 e 
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Ela, a pseudo-humanitária: Uma crônica baseada 
em pessoas reais 

Mauro Sousa 

 

Ela, branca, hétero e com os filhos na escola 
bilíngue, me disse: “Eu não sou preconceituosa. Eu não 
vejo diferença entre as pessoas, eu vejo a alma. São 
seres humanos, são todos iguais”.  

E naquele mesmo momento, a sua empregada 
voltava pra casa de transporte público sem plano de 
saúde, o seu colega de trabalho negro era preso por ter 
sido confundido com um assaltante, a sua vizinha 
travesti era espancada na rua por motivo nenhum e seu 
marido fazia piada do sotaque indígena. 
E ela, na sacada de sua casa, com a taça de vinho tinto 
em uma mão e a panela inox na outra, esperava dar 21h 
pra fazer barulho no panelaço contra o isolamento 
social, embebedada pelo orgulho do seu discurso 
romântico e protegida por sua máscara de hipocrisia. 

 

 

@maurosousa 

Mauro Sousa é diretor de espetáculos, parques e 
eventos da Mauricio de Sousa Produções 
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Uma solitária quarentena online 

Adriano Félix 

 

O que você tem feito no isolamento de sua 
solidão? A pergunta merece atenção, porque ela se 
relaciona com o modo com que gastamos nosso tempo 
no tempo-livre, momento em que não somos afetados 
por elementos externos, como o relógio; o Tempo é o 
núcleo da passagem dos dias, e portanto, de nós. 
Escolher o que nos fará gastar tempo é, por certo, 
escolher o que faremos de nós mesmos; nossas 
atividades nos definem. A identidade definida pela 
atividade fica mais clara nas sutilezas do tempo-livre, 
tempo que só pode ser determinado por nós mesmos 
em consciência. A responsabilidade de ocupar o próprio 
tempo, no estilo Ferris Bueller's Day Off (ou Curtindo a 
Vida Adoidado), implica numa íntima atribuição de 
significado a cada uma das atividades ordinárias, que 
quando feitas em plenitude, tiram o Homem da 
cotidiana indiferença. Em minha quarentena sigo o 
lema de Siba: “quanto mais eu nada faço, mais o que eu 
faço é bem feito”, portanto escolho bem como me 
dedicar a perder tempo, no tempo-livre: comecei a 
pintar e YOGA, leio, arrumo minha casa, faço calistenia, 
lavo minha roupa, penso na vida, ouço muita música, 
assisto documentários sobre animais na NETFLIX, 
escrevo e mais recentemente, fico nas redes sociais, em 
especial no Facebook. Não sou muito conectado, não 
tenho TV, nem whatsapp; a última publicação de meu 
Instagram foi em Fevereiro de 2018 e deixei o Twitter 
junto com o MasterChef; mas meu Facebook sempre foi 
um diário-público ativo. A ciber-contemporaneidade 
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chegou, e com ela algumas novidades: faço minhas 
aulas de samba-canção, meu home office é a rede da 
varanda e as conversas com meus amigos são por 
videoconferência, áudio ou texto. Isso me levou a 
reflexões sobre as redes sociais que, porque 
exemplificam que a simples atitude de logar no 
Facebook pode ser, quando feita em consciência, mais 
que uma ação estritamente mecânica, compartilho 
como experiência de ócio (não de procrastinação) em 
significação, que ainda me acontece na quarentena.  

Quem nasceu na transição do milênio não teve 
a oportunidade de experienciar um mundo sem 
internet, os Millennials. Os primeiros acessos são na 
infância, ensinados na escola. Outras gerações, por 
outro lado, se introduziram muito rapidamente. O 
futuro chegou, e com ele novas formas de 
comunicação, que se assemelham mais a um episódio 
de Star Trek do que as correspondências que 
mantínhamos há 100 anos -- enquanto escrevia este 
texto, sem pronunciar uma palavra, me comuniquei 
com o idealizador desta coletânea, que me respondeu 
em menos de 10 segundos, também sem ter 
verbalizado qualquer palavra. Se pudesse vê-lo 
pessoalmente (o que não posso) bastaria alguns 
padrões desenhados com o dedo num touchscreen, 
para um carro estacionar em frente de minha casa, já 
com meu nome e meu destino --, isso instiga uma forma 
de linguagem diferente, a do humano-conectado, que 
se manifesta a todo momento em comentários na 
internet. Somos fluentes, sem perceber, nessa moderna 
comunicação; sem mencionar os conflitos éticos que 
germinam nessas discussões, como a indevida 
utilização de dados dos usuários para marketing 
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direcionado (tema do documentário Privacidade 
Hackeada, de 2019). Toda manifestação, seja um 
“amei” ou um textão, acontece para alguém, que 
interpreta, reage e estabelece diálogo para construir 
símbolos sobre o que é dito; a velocidade da informação 
e perfis padronizados fazem com que, o que antes 
levava muito tempo e intimidade para ser apreendido, 
o seja em minutos. Duas horas de pesquisa, sobre 
qualquer tema, ensinam mais que anos em bibliotecas 
e, em três cliques sabemos de gostos particulares, 
opiniões políticas, fotos dos momentos especiais de 
pessoas que, há pouco, eram totalmente 
desconhecidas. Perspectivas inéditas que regem até o 
flerte de dentro e de fora das plataformas: um 
compartilhamento pode ser mais que uma publicação, 
mas um signo de conquista, afinal, quem nunca postou 
algo para o crush!? Os usuários são bombardeados, a 
cada clique, por muitas identidades, conhecidos, 
certezas e reagem compartilhando cada vez mais, para 
acompanhar o dinâmico fluxo das discussões digitais, 
reforçando suas próprias certezas, conhecimentos, sua 
identidade. 

Se o que eu faço é postar, eu sou o que eu 
posto? O ego, cristalizado pelo perfil pessoal no 
Facebook pode, de maneira implícita, simbolizar o 
sujeito sem jamais poder traduzi-lo. Socialmente somos 
coagidos a nos ajustar ao coletivo, para isso devemos 
excluir (ou pelo menos ocultar) características que não 
agradam a maioria, construindo assim uma 
personalidade que, por ser difusa e inautêntica, não 
passa de fake news. Repare, o que queremos parecer 
ser mostra um pouco de quem realmente somos: pense 
em seu perfil no Facebook como a projeção da própria 
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sua mente. Como a mente, ele é único: nenhum perfil é 
como o outro; as páginas curtidas, os memes, até 
mesmo os anúncios são específicos para cada pessoa. 
Isso é o algoritmo atuando numa timeline sem-fim, que 
põe o ego como o centro que conhece, interpreta e que, 
para se sentir mais forte, cria fantasias sobre si e sobre 
outros, que também estão em mundos autocentrados, 
nebulosos e destituído de qualquer leveza. Diria que 
devemos procurar o subconsciente de nossas páginas 
pessoais. O contato com personalidades fakes, fotos 
retocadas, webamigos e webnamorados (que pela falta 
de vínculo concreto são tipos idealizados) forma ídolos 
voláteis. Um perfil, por certo tempo, projeta influência, 
produz correntes de imitação e seguidores cegos, que a 
internet objetivamente chama de: gado, rebanho da 
menoridade que grita ao mundo pela tela. A devoção 
que antes era vivenciada com ícones religiosos agora é 
redirecionada para perfis populares.  

O botão de compartilhar é a oferenda aos 
deuses da internet, que pelo milagre da 
transubstancialização, fazem do like um lembrete de 
que alguém ainda nota a existência do perfil que 
publica. No final, tudo é medo de encarar a solidão, 
aquela sensação que faz a gente se sentir estranho, 
diante do nada-na-existência que acossa, desperta, 
atrai admiração e que, diferente da quarentena, não 
isola; desampara pela já mencionada responsabilidade 
de significação, que pode em angústia, ser sentida em 
qualquer momento da vida; até daqueles cercados por 
gente. Entre angústia, solidão e desamparo, nós, em 
casa: o número de contaminados pelo coronavírus é 
incerto, mas as projeções não são otimistas; a panela de 
pressão política está para explodir; os projetos 
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filosóficos de renovação da humanidade falharam e o 
niilismo bate à porta; as calotas polares continuam 
derretendo e a Economia está sem paletó e sapatos. 
Não é uma época fácil, mas é produtiva por seus 
desafios: são em tempos de caos que a mente 
reorganiza o mundo, ou perde a sanidade. As 
possibilidades de reavaliações internas começam com a 
exaustiva escolha de repensar o mundo e da decisão de 
como gastar, de maneira consciente, o tempo-livre. Tais 
decisões, que exigem coragem para a autonomia, 
repercutem por toda a humanidade, porque cada 
atividade, quando redescoberta por novas experiências 
e reflexões, redefine os objetivos para o futuro de um 
presente que sofre de ansiedade e toma Lexotan 6ml.  

Existe toda uma geração que cresceu com a 
internet, e outras tantas que foram sugados para ela, 
esses grupos construíram mundos particulares, onde só 
participam os seus iguais. A falta do diferente, do 
contraditório, dúvida, adoece. Mesmo assim, ninguém 
cogita abandonar qualquer um de seus grupos, eles 
estão intrinsecamente ligados com a nova forma de 
conexão humana, por isso, não devem ser censurados, 
mas conscientemente repensados, ressignificados, 
reafirmados e todos os “res” a que temos direito, como 
o da “respiração”, uma das poucas coisas que temos 
sob nosso controle e que pode servir como primeira 
atividade para ser repensada como nova, novamente.  

Só a solidão do instante presente enuncia a 
pergunta que deu origem a todas as filosofias e que, o 
tempo vago em casa, retoma: sinceramente, o que você 
tem feito no isolamento de sua solidão?  
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Segredos da quarentena 

Paulo Camargo 

 
Os dias têm começado lentos, silenciosos, 

introspectivos. A luz que há um mês adentrava o quarto 
mais cedo, antes das 6 horas, agora é preguiçosa, 
outonal, e quando coloco os pés para fora da cama e 
piso os tacos do chão do apartamento, já os percebo 
mais frios, hesitantes em me acolher. E a sensação é 
espantosamente confortável. 

Talvez por conta dessas sutis diferenças que 
lentamente se anunciam, estes dias de isolamento 
social, para minha surpresa, não são todos iguais. 
Tampouco eu. Minha barba cresce a olhos vistos diante 
da impossibilidade de ir ao barbeiro, revelando-se 
encaracolada sob o queixo, e a imagem no espelho vai 
dia a dia se transformando. Ou será que eu a enxergo 
em mais detalhes, como antes não conseguia? Talvez. 
Que bela palavra essa: talvez. Plena de possibilidades. 

Percebo cabelos grisalhos, que se anunciam de 
forma evidente à medida em que eles se avolumam, e 
perdem o corte, servindo de prova irrefutável da 
passagem do tempo. Quase um mês se foi desde que 
passamos a nos ver de forma mais microscópica, em 
câmera lenta. Alguém disse que nunca mais seremos os 
mesmos depois dessa repentina mudança de 
velocidade. Acho que é verdade. Reconheço que estou 
mais perto de mim, devo confessar. 

Não me incomoda o fato de estar sempre dentro 
de casa. Livros, discos e filmes me reconfortam, e me 
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conectam estética e sensivelmente comigo mesmo, me 
fazem lembrar quem eu sou por baixo da correria dos 
dias que deixei provisoriamente para trás. A incerteza 
de quando esse exílio vai terminar deveria ser, eu sei, 
angustiante, mas não é. 

Será que, de certa forma, nossa natureza mais 
profunda não está aproveitando este momento para 
nos dar sinais, e se instalar? Assim como os animais que 
andam invadindo as cidades vazias e os céus que aos 
poucos ficam mais limpos, revelando paisagens antes 
ocultadas pela poluição, esta quarentena tem sido 
desafiadora, porque rouba pretextos para não fazer o 
que importa. Temos de encarar a vida como a louça que 
se acumula na pia da cozinha, ou o pó sobre o chão. 
Somos nós. 

 

@pcamargo27 
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Sol 

Priscilla Acioly 

 

o sol vai queimar a todos nós 
tudo o que a gente conhece como vida 
vai ruir 
 
mas não é motivo de alarme 
tanta gente queimando há tanto tempo 
antes de nós 
e por causa de nós 
imagino que o pânico é porque se aproxima nossa vez 
 
a única certeza que tenho é que a gente não é sol 
pelo contrário,  
a gente é água 
matéria que se, porventura, deus quiser  
um dia chega aos rios e mares 
a essa altura a gente é farelo de pensamentos e ideias  
que, evaporando, sobem 
a gente não é sol 
mas chega perto  
 
e, lá fora, enquanto escrevo essas incertezas proféticas 
num absurdo sem sentido 
o sol ainda brilha 
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O verdadeiro Panelaço 
Guga Cidral 
 

 

Era uma quarta-feira. Umas 10 horas da 
manhã. Telefone toca. Era uma das minhas gestoras. 

- Guga, é o seguinte! Corona chegou. Escola 
fechada. Sem prazo pra voltar! 

Mil coisas na cabeça. Cachorro me olhando. 
Pausa. Penso. Bom, vou ligar para as outras escolas e 
ver a situação. Todas fechadas.  

Eu tinha estado um tempo antes no Rio de 
Janeiro. Fui a trabalho. Pra começar o discurso, sou 
professor fixo, daqueles que tem salário e muito 
trabalho, mas ao mesmo tempo sou ator, músico, 
artista plástico, poeta, escritor, coach, pesquisador de 
infância, “cachorreiro”, tudo isso menos dono de casa. 
No Rio vi muita gente mascarada no aeroporto e tal, 
pensei, é a “chinesada” toda, imunidade baixa, 
espirram, mas aí eram muitos, eram tantos. Não me 
liguei na hora, naqueles dias de trabalho, entre teatro e 
criação, o Rio continuava lindo, e voltar pra terrinha 
seria mais lindo ainda. Aliás, amo viajar, trabalhar fora 
de Curitiba e tal, mas voltar tem seu charme. Já começa 
no ar, avião balançando, e as nuvens dizendo: - Bem 
vindo a Curitiba! A gente pousa ou chega lá na “rodô” e 
já tem um ar de cidade organizada, planejada, ruas 
enceradas.  

Volto a rotina. Um dia de Guga começa assim, 
banho para alisar a juba, cachorro caminhada com 
remelas, café, escola o dia todo, ateliê, almoço, fim do 
dia café, aula noite, ensaio, grupo, estúdio, grupo de 
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estudos, casa cachorro, 23h50, banho, cama pra tudo 
outra vez. As refeições ocorrem em bistrôs e cafés da 
região.  

Quando eu vim para o apê, estava certo de que 
seria o meu iglu. Somente dormir, guardar algumas 
poucas coisas, ter uma bela cozinha para receber 
algumas “poucas” visitas com aquelas comidas prontas 
que a gente pede nos aplicativos, um par de taças para 
o vinho e um copo profundo para o gin tônica, aqui tudo 
é para dois, três é demais. Estratégia para quem mora 
só. A vida está nas ruas, nos bares, nos encontros, com 
os amigos, nos parques, nos espaços culturais, uma 
escolha que fiz na vida. Cultivar amigos, alguns 
“poucos” e de preferência que nossas ideologias sejam 
primas, que haja também alguns conflitos, a discussão 
me tira do lugar da ignorância. E nesta fatídica quarta-
feira em que fui tomado pela ligação, pela informação, 
rebobinei tudo aqui, era o tal corona que se aproximava 
em carro abre alas na Sapucaí e chegaria em Curitiba em 
algum tempo. Fiz uma pausa. Catei um café, olhei pela 
janela, vi a vida lá embaixo, tudo normal. Olhei pro meu 
cão, na verdade um luluzinho, parceiro de todas as 
“poucas” horas que fico em casa, adestrei ele bem pra 
me esperar, a cara dele dizia: faz o que ainda aqui? Sinto 
muito meu amor, agora você vai enjoar da minha 
carinha gorda. Tô de recesso, em casa por tempo 
indeterminado. Senti um desconforto na situação. 
Mesmo assim, fui a rua, caminhei, passei no banco, tirei 
uma grana pra garantir, e fui ao mercado, sim, me deu 
aquele cinco minutos, o povo vai correr estocar coisas, 
medo de ficar sem minhas guloseimas, água sem sódio, 
porque além de hiperativo sou hipertenso, 
“controladinho” pelo par de drágeas diárias que acabei 
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esquecendo de compor lá em cima na rotina do artista. 
Mercado cheio. Sabe aquele dia em que as tias 
resolvem comprar a vida? Os carrinhos estavam 
transbordantes, bonitos, vassouras, rodos, água e 
muito papel higiênico, produto que jamais pode faltar. 
Uma fila no corredor me aguardava, era a gôndola de 
álcool em gel, gritos e sussurros, dois por cliente. Uma 
pessoa gritava muito: só dois? Isso é o Brasil! É um 
absurdo. Já fazia alguns dias, algum tempo que não via 
tv, pois sou um fanático pelas séries e um lunático pelas 
redes socias. Enfim, por fora total e confesso, detesto 
ler aquelas coisas desgraçadas, morre tantas pessoas 
em... no... tal. Prefiro os memes. Vídeos me divertem, 
lives me aproximam e quando canso me volto para os 
livros, pego aquela taça de vinho, ligo a luminária, 
embarco e vou. Compras feitas. O suficiente. Mas o 
homem não viverá de petiscos, nem bis, tampouco 
mirabel, era preciso articular o contato com os 
aplicativos, as pizzarias, o kilo da esquina. Era preciso 
aprender sobre o hortifruti, comprar saúde, verdes 
folhas, laranja e alho, pois vitamina C gritava por vida 
naquele dia tenso, naquele exato momento em que a 
gente diz: - não posso contrair essa merda, sou 
hipertenso e asmático, morro. Vamos nos proteger. 
Liguei pra minha mãe, ela disse alto e em bom tom: se 
cuide! Grupo de risco.  Aquela hora a ficha caiu. Em 
todos os sentidos. Retornei ao mercado e como aqueles 
carrinhos de tia, vim com panelas, jarra, formas, papel 
higiênico aos tubos, álcool 70, produtos de limpeza, 
água sanitária, grãos, farinha láctea que eu sou um 
gordo original e de quebra leite condensado. Destaque 
para as panelas, a coisa estava feia para o meu lado, em 
quatro anos de apartamento, uma bela cozinha feita de 
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pratos, copos, talheres, potes, tigelas e uma única 
panela. Aquela velha é que faz comida boa!  Tanto a 
cozinha quanto o cachorro, sorriram para mim como 
nunca antes, ele vai viver aqui. Os armários gratos. O 
cachorro também. Mais ou menos. Hoje está explícito 
que eu roubei o espaço do cão. Gente! Fiz o verdadeiro 
panelaço em minha cozinha. Aprendia cozinhar com 
meus amigos do face, muitos disseram pra eu ir em 
sites, comprar livros e tal, outros mandaram suas 
receitas. Vamos combinar? Cozinhar é arte! Comida e 
cultura. Receitas maravilhosas. Arroz e feijão. Como 
temperar. Como escaldar. Ovo! Minha omelete ficou 
divina e meus molhos são quase um ritual. Sempre fui 
bom de brigadeiros e bolos, mas agora, modéstia à 
parte, criei receitas incríveis, coberturas malucas, a 
cozinha estava pela primeira vez viva, festejando o 
movimento das panelas, o cozinheiro que a casa 
acabara de conhecer, o cheiro dos temperos e aquele 
alho fritando, tipo casa de vó. Contudo o momento me 
trouxe o que fazer, pensar, criar, já. Já era o tempo de 
pelo menos fritar um ovo. Não depender do sistema. 
Depender somente de mim. Foi bom. É bom. Confesso 
que louça me inspira vida. 

Numa dessas noites, agora vendo o jornal, 
praticamente conversando com os jornalistas, entre se 
voltar para uma produção visual, 1500 lives que faço, 
planejamentos, vídeos, leituras e até meditação 
(creiam), era dia de bater panelas, barulhar pela nação, 
pra que essa gente tenha e possa comer, pra que as 
coisas possam voltar ao normal, panelas que soam pelas 
janelas trazendo um sabor, um senso de justiça, de 
honra, de vida. Panelas alimentam o gosto, o desejo, 
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espantam o comum, se refazem, panelas narram 
tempos, aguçam, fervem, borbulham, fazem pressão.  

Não é de um vírus que o homem vai sobreviver, 
mas de esperança, ela não nos cala, nos toca, deixa uma 
força, é astral. Tenho feito receitas de esperança, 
trocando pelas janelas que é tempo de comida nova, 
chega do mesmo, vamos gritar pela reinvenção, 
revolução, não há culpados, mas a democracia nos 
permite fazer escolhas. Falar, gritar, “panelar”. Aqui no 
prédio, resolvemos fazer pequenas campanhas, grupos 
de mercado, um olhar para os idosos, enfim, a caridade 
não fala, age. É aquela receita que está dentro de gente. 
Não deixe mofar num papel, passe a diante. Estou em 
casa há 31 dias, reaprendendo a ficar comigo, 
desejando tempos melhores, muita arte, muita vida, 
desejando o bem onde panelas novas e velhas contam 
sobre a mesa, os sabores, fervilhando o som da 
democracia, narrando um belo e novo tempo. Chega do 
mesmo. Enjoa. Sigamos. Tá na mesa pessoal! 
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O Desejo da Mulher e o Funil do Vizinho 

Raquel Stapassoli 
 

Uma Mulher em seu apartamento 
Estava triste e desolada 
Em confinamento  
Encontrava-se agora, pelada! 
 
Queria ela, uma companhia 
Os dias foram passando 
Mas nada naquele momento podia 
A solidão da Mulher aumentando 
 
Em isolamento social 
Seus pensamentos criavam emoções  
Mas seus desejos pareciam de um animal 
E sozinha seguia encontrando condições  
 
Certo dia, na janela 
Não era à política que ela se referia 
Mas a Mulher bateu panela 
Atenção do Vizinho era o que queria 
 
Depois de dois dias de barulheira 
O Vizinho aclamou 
Para com essa besteira! 
A Mulher então acalmou. 
 
A Mulher desistiu de chamar atenção 
Nada mais esperava 
Já tinha aceitado a condição 
Quando dias depois a campainha revelava  
Que na sua porta o Vizinho estava 
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No abrir da porta o Vizinho sorriu 
A Mulher constrangida se defendeu 
Se é barulho, dessa vez não fui eu! 
Querida, preciso de um funil! 
 
Só isso? Disse ela com tristeza. 
Ela não tinha o que ele queria 
Ele concordou: Com toda certeza 
Então, desanimou por não ter o que ele pedia 
 
O tempo passou incerto 
A Mulher tomou uma decisão 
Angustiada sem saber se era certo 
Ir ao Vizinho revelar seu tesão! 
 
Na porta do jovem moço 
Mesmo quase sem ruído  
A Mulher arrependida até o osso 
Mas o vizinho era bom de ouvido 
 
A porta se abriu lentamente 
Os segundos pareciam eternidade 
Os dois se olharam atentamente 
O vizinho franziu o cenho sem nenhuma generosidade 
 
A Mulher não sabia como expressar 
O silêncio tomou conta de forma perversa 
O Vizinho disse para voltar quando se lembrar 
A Mulher não conseguira nem uma conversa 
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A Mulher voltou para a frustração 
De repetição, fez os seus momentos de plenitude 
Desistiu do sexo que planejava com emoção 
Cheio de rede social, TV e youtube 
 
Como acabaria aquela história? 
Sem funil sem companhia  
Me pergunto se houve trajetória 
Seria esse o mundo que a gente queria? 
 
As vontades recalcadas, 
O desejo que não se move 
Também é culpa do Covid 19? 
Coitada, a Mulher está acabada! 
 
Estamos na quarentena  
Se chegou até aqui, me permita refletir 
Até ler essas rimas valem a pena 
Mas não deixe de se divertir 
 
Vá até seu vizinho para ele, pedir 
Uma companhia, um funil 
Algo que te faça sentir 
Seja engraçado, sério ou senil 
 
Caso esteja como a Mulher 
Sozinha ou acompanhada, não perturbe 
Aconselho a resolver como quiser 
Mas quer uma dica? Tem o RedTube! 
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Uma nova janela 

Tadeu Ramos 

 

Chego no shopping, me apoiando na porta 
automática, tentando recuperar o fôlego. Mas como eu 
disse, ela é automática e abre assim que percebe a 
presença de alguém. E antes que eu me de conta disso 
já estou ao chão como um belo tapete na entrada de 
uma casa. Mas não ligo, pelo menos aquela dor na 
batata da perna começou a diminuir. E meu médico 
ainda quer que eu pratique mais exercícios. O 
segurança do shopping se aproxima e me ajuda a 
levantar, carregando minha bolsa e alguns pertences 
que caíram. Ele segura meu celular e devolve com um 
sorriso maroto. Só me dou conta do motivo quando 
pego o celular na mão. Caio, meu namorado tinha 
acabado de mandar um nude, bem artístico diga-se de 
passagem, e queria minha opinião. E eu esqueci de 
fechar a foto. Bom, passado a cena na entrada, vou 
caminhando pelos corredores observando que o 
movimento está bem menor do que o de costume. Subo 
pela escada rolante e olho o celular para ver a  hora. 
Caio já está atrasado. Eu não sei porque eu ainda me 
esforço para sempre chegar no horário. Chego na praça 
de alimentação e escolho uma mesa no canto, daquela 
que tem o encosto estofado. Dá pra contar nos dedos a 
quantidade de pessoas que estão aqui. Aí vejo uma 
pessoa de máscara e me lembro: Há um novo vírus que 
está se espalhando muito rápido pelo planeta. Tomara 
que resolvam isso logo. A semana está lotada de 
eventos e não quero perder nada.  
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O celular toca e é Caio, mandando uma 
mensagem de desculpas, por não poder vir. E logo em 
seguida um áudio de 2 minutos e meio. Dou um suspiro 
profundo antes de ouvir a próxima desculpa 
esfarrapada. Porém dessa vez é diferente. Ele não vem 
hoje, nem amanhã nem depois… Ele simplesmente não 
vem. Ele terminou comigo por mensagem!  

De voz, tudo bem, mas ainda assim é uma 
mensagem! Em que ano estamos, pelo amor de Deus?!. 
Até que um detalhe chama minha atenção. Ele diz algo 
como confinamento e eu acho que vai começar a falar 
do Big Brother, mas logo se corrige e diz isolamento 
social. Vasculho minha mente...onde eu ouvi isso hoje? 
Ah, claro, Marcelo, do trabalho, me falou que isso iria 
acontecer caso o vírus se espalhasse rápido demais. 
Paro de ouvir a mensagem de Caio e abro o perfil de 
notícias que sigo. Meus olhos se abrem tanto que tenho 
medo de pularem pra fora. A situação é grave, muito 
grave. O isolamento foi decretado e começa a partir de 
amanhã. Tudo foi cancelado ou adiado. Começo a rever 
meu dia e percebo que ignorei muitas pistas do que 
estava acontecendo. Pego minha bolsa e corro pra casa. 
Mas espera...tenho comida em casa? O lance de ter 
acesso a tudo pelo celular acabou deixando minha 
geração um pouquinho preguiçosa, devo confessar. 
Mas não é hora de julgamentos, preciso passar no 
mercado a caminho de casa.  

Ao passar a chave pela porta, solto as sacolas no 
chão, atiro a bolsa na poltrona e me deixo cair no sofá. 
O que foi aquilo no mercado? Uma verdadeira praça de 
guerra! Empatia mandou um beijo e foi embora. É 
nessas horas que você conhece o ser humano. Vou 
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tomar um banho e me permito chorar e esmurrar um 
pouco a parede ao pensar no que Caio fez. Mas só isso. 
Ele não merece tanto.  Quando estou saindo do 
banheiro, a campainha toca. Vou atender e é Fernando, 
o vizinho da frente. Ele pede desculpa pela hora mas 
disse que tinha feito um mutirão no prédio para um 
revezamento para sair às ruas, e ajudar as pessoas do 
grupo de risco. Disse que tinha enviado pelo 
memorando, e fiz uma cara que acho que possa ter me 
entregado de não ter lido. Ele dá uma risada e posso ver 
uma covinha no lado direito. Foco, Gaspar! A situação é 
séria! Vou até minha carteira e contribuo para o 
mutirão. Ele agradece e diz que eu deveria checar mais 
os meus e-mails. Eu meio que me assusto com essa 
parte, mas assim que me troco vou até o laptop para 
acessar meu email.  

E me arrependo amargamente…. Depois de 
filtrar os spams, correntes e anúncios chatos, chego nas 
notificações das redes sociais. Eu sei que é um saco, mas 
eu vivo esquecendo de desativar isso sempre que 
acesso no celular.  

E para meu espanto há uma notificação de uma 
nova solicitação de amizade. O espanto é pelo nome do 
solicitante: Nando Teles. Só pode ser brincadeira. Clico 
na caixinha azul e um pop-up surge na tela: “Essa 
mensagem será aberta em uma nova janela.” Isso me 
lembra que quase nunca abro a janela do apartamento. 
Num impulso me levanto e escancaro as cortinas. Está 
escuro, mas o céu está limpo e a lua brilha sozinha 
naquela imensidão. Abro a janela e o vento sopra forte, 
trazendo uma boa sensação. Como se novos ventos 
estivessem chegando, com boas novidades. Volto pro 
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computador e realmente é o Fernando, o vizinho da 
frente, que fez a solicitação de amizade… há 3 semanas! 
Devo confessar que não sou muito fã de emails. E dessa 
rede que ele enviou a solicitação menos ainda. Aceito o 
pedido e já envio um pedido de desculpa por 
mensagem. Estou saindo quando vejo que ele está 
digitando.  Apagou. Ah, está digitando novamente…. 
Apagou.  Bom, não vamos poder sair de casa por um 
bom tempo, então….eu espero até ele decidir enviar a 
mensagem. Que é um agradecimento por aceitar a 
amizade dele, mesmo que virtual, e por participar do 
mutirão.  

E que a janela dele estará aberta também se eu 
precisar de alguma coisa. E para eu colocar um casaco, 
porque posso pegar um resfriado com aquele vento 
todo. Minha coluna fica reta de repente. E me lembro 
que a janela dele é ao lado da minha. E percebi que 
estava sem camisa. Ai Meu Deus!  Me despeço 
agradecendo a oferta, fecho o computador e vou tentar 
dormir e amanhã ver como será de agora em diante. 
Mas deixo a janela aberta. Uma nova janela, tanto no 
computador quando na vida, deve sempre ser aberta às 
vezes. 
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Tadeu Ramos é Criador de Conteúdo, Blogueiro e Community 
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O Fantasma do Fim do Corredor 
Felipe de Vas 

 

Brasil, Alagoas, Maceió, anos 20. A ideia 
pressagista contemporânea de um apocalipse vem se 
prorrogando desde os anos 2000. Do 'Bug do Milênio' 
ao fim do calendário Maia ou ao tal planeta 'Nibiru' (o 
planeta destruidor de planetas). Finalmente em 2020, 
entre pandemias de vírus mortais, de psicoses, de 
estresses sobre-humanos, de espirros da natureza 
contra nós mesmos e de negações institucionais à 
racionalidade, o planeta inteiro hoje petisca e saboreia 
em doses mínimas o que tanto fora alardeado: o fim.  E 
se eu, logo eu, mero transeunte nascido em uma capital 
de baixa expressão, cidadão praiano divagador do 
nordeste brasileiro, eu, singelo fruto de uma sociedade 
com privilégios, se logo eu, repito, logo eu, consegui 
enxergar isso de forma tão óbvia (entre tantas 
disposições de pensar em tantas outras coisas...) é 
porque algo está absurdamente claro. E para o gozo dos 
proféticos alquimistas da antiguidade, o tão famoso e 
resiliente "apocalypse" é o assunto mais comentado e 
mais palpável do que qualquer outro.    

Entre todas as histórias que estão sendo contadas 
sobre as formas cruas e sinceras de medo que estamos 
vivendo exatamente agora e que formarão as bases das 
sociedades que virão, entre todas essas histórias, eu me 
comprometo a lhe contar uma singela e, confesso, até 
banal. Não é uma história sobre conspirações globais, 
não é sobre grandes aprendizados a lá coach vendedor 
de best sellers ou blockbuster cinematográfico tipo 
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James Cameron, não é uma história dessas que irei lhe 
contar. 

"Qualquer resposta que você esteja procurando 
fora de si mesmo, já está indo longe demais", me 
disseram uma vez. E este breve excerto resume a 
introdução dessa história.  

Enfim, nesse caos todo da incerteza, depois de 
alguns anos morando longe da minha família, volto pra 
casa e me vejo incubado com as pessoas que mais me 
julgaram, mais conhecem minhas fraquezas, mais 
possuem poder de fala sobre quem eu sou e as que mais 
amo e me importo, mesmo que instintivamente, ao 
ponto de protegê-las mais do que tudo. Às vezes esse 
elo parece tão confuso e somos tão despreparados para 
lidar com tanta interpretação que fugir é sempre a 
primeira escolha. Entretanto agora confinados juntos, é 
engraçado perceber que mesmo tão diferentes em 
opiniões e sensibilidades, são em situações extremas 
como essa que eu entendo a força existente no bom 
convívio e do bom diálogo em família (esta que é a razão 
de todos os problemas psicológicos do mundo). O 
processo é largamente desgastante, a intimidade é uma 
moeda de duas faces. A linha é tênue entre intimidade 
e intimidação.  

(Isso sem contar com a ansiedade aguda e 
primitiva de desconhecer o futuro. Sem contar também 
o quanto que preciso lidar comigo mesmo e meus 
próprios pensamentos, sem lugares externos, eu sendo 
meu próprio templo. Enfim, estou nesses processos 
internos, como quase todos) 

A história é a seguinte: Estava eu no corredor do 
apartamento, ansioso como qualquer um em 
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quarentena, fumando um paiero por quase meia hora 
(porque ele apaga e tenho que ficar acendendo todo 
minuto) testemunhando o dia anoitecer e as luzes do 
prédio acenderem. Percebi a luz do fim do corredor 
piscando freneticamente, como se houvesse um defeito 
na lâmpada. Acabei fumando ainda mais e tendo que 
olhar mais tempo pra essa cena característica de filme 
apocalíptico (a regra é clara nos filmes, piscou a 
lâmpada é mal presságio). E ficou esquisito duplamente 
porque lembrei da senhora que morava no fim do 
corredor e também que ela já havia falecido a uns anos. 
Por mais que eu soubesse que era só o sensor da 
lâmpada que andava quebrado, eu acabei gostando de 
imaginar que era o 'fantasma da senhora do fim do 
corredor' tentando criar um elo entre o mundo dos 
mortos e dos vivos, chamando minha atenção através 
de sinais elétricos aleatoriamente numa pandemia. 
Confesso que ri, achei o timing dela bem disléxico e 
questionei seus métodos: "Sério que ela prefere 
mostrar a existência da vida além da morte fazendo 
uma reles lâmpada piscar?". Mas de qualquer forma, 
entre tanto pânico e a relatividade do futuro das coisas, 
gostei de imaginar que haveria de ser um fantasma 
reverenciando a sua presença. Qualquer ‘presença’ é 
saborosa num processo tão solitário como de uma 
quarentena, afinal. Por alguns minutos me senti até 
mais vivo por testemunhar que, seja lá onde estivesse, 
ela voltara pra provar que ainda transmite energia 
nesse mundo. Achei até poético. 

Passaram-se alguns dias e me pego fumando no 
mesmo corredor, na mesma ansiedade, no mesmo 
fluxo de pensamento contínuo, imaginando sentir a 
ilusão sóbria de um fantasma morando ao meu lado, 
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porém consertaram a lâmpada. Isso mesmo, não havia 
mais luzes piscando nem presságio de fim do mundo 
além dos vírus que assolam o planeta. Me despedi da 
senhora do fim do corredor. Ainda assim, me pego 
sentindo uma vibração estranha, umas batidas 
randômicas no coração sem aviso prévio, como se 
houvesse algo me acendendo e me apagando por 
dentro. E por mais que eu saiba que é o meu sensor 
interno que anda com defeito, percebi que pode ser 
você. Você que já viveu comigo e se fez presente nos 
meus melhores momentos da vida. Que por mais longe 
que esteja, ainda me faz sentir vivo e ainda passa 
fantasmagoricamente pela minha cabeça 
reverenciando a sua presença e as nossas lembranças 
inapagáveis.  

Incrivelmente de todas as preocupações sobre o 
fim apocalíptico da raça humana, a ideia da solidão 
concreta se confirma como a mais cruel. Mesmo 
estando ao lado das pessoas que mais amo 
incondicionalmente, viver sem alguém que divida 
mutuamente o alívio físico e mental de todos esses 
processos é o que mais aperta e me desregula. Sem 
você, fonte altruísta ponderadora das frustrações dos 
dias, sem você, razão poética de todas as histórias de 
sucesso da humanidade. Sem você tenho me 
sustentado de alimentos platônicos (como o 'fantasma 
do fim do corredor') sendo acariciado por verdades 
hipotéticas e enchido os pulmões com o ar rarefeito dos 
meus sonhos intangíveis. Sem você tenho hasteado a 
bandeira do invisível e, visivelmente, me projetando à 
epopeia dos meus feitos futuros inalcançáveis.  
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(Eu sei que não preciso de alguém além de mim 
mesmo pra sustentar o propósito artístico e humanista 
da empatia. Eu sei que o vetor da evolução é um 
caminho que mira pra dentro. E não pra fora. Eu só 
preciso de diálogos. De conexões reais espirituais. 
Dividir o peso da gravidade e sobreviver leve. Até as 
ilhas solitárias de arquipélagos distantes dividem a 
solidão com o mar) 

Em quarentena meu pensamento é vento, fui 
estocar demais a saudade e agora é só dela que me 
alimento. Passarei por tudo isso, me prometo. Só 
lembrar da higiene do corpo e principalmente daquela 
que me faz não explodir por dentro. Nesses momentos 
de confinamento consciente que enquanto todos 
anseiam "fugir de casa", me lembro que construir um 
lar saudável com você foi o sintoma mais irrevogável de 
que a maior felicidade renovadora e evolutiva desse 
mundo é se sentir bem em "fugir para casa". No fim, é 
você o meu fantasma. 
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@felipedevas 

Felipe De Vas é cantor das próprias composições e 
maceioense nato. Lançou em 2015 o seu primeiro CD 

Gravidade e de lá pra cá vem lançando singles e discos 
conquistando seguidores e ouvintes. Apontado como um dos 
maiores influenciadores digitais da música independente em 

Maceió, Felipe vem lançando materiais poéticos exclusivos 
para redes sociais, como vídeos de releituras, músicas 

experimentais e prosas intuitivas 

  

https://www.instagram.com/felipedevas/
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Este ebook foi o resultado de uma parceria incrível. Um convite 
que fiz a pessoas que admiro e passei a admirar mais ainda 

quando, com lágrimas nos olhos, terminei de ler estes textos. 

MUITO OBRIGADO Adriano Félix, Célio Alves, Diana Boccara e 
Leo Longo (que formam o Couple of Things), Felipe de Vas, 
Fernanda Takai (minha diva que eu amo e que autorizou a 

reprodução de um texto antigo por estar sem tempo de 
escrever mas ainda assim querer participar), Geverson 

Rodrigues (que será pra sempre meu funcionário dedicado), 
Guga Cidral e Raquel Stapassoli (pessoas ligadas na tomada 

que conheci há pouco e adoro), Igor Cotrim, Matheus VK (que 
sempre me faz chorar), Mauro Sousa, Paulo Camargo, Priscilla 
Acioly, Tadeu Ramos e, claro Wemerson Damasio, que está do 

meu lado para o que der e vier. 

Sem vocês este projeto não teria acontecido. É à vocês que ele 
é dedicado. 

 

 

Clique na imagem acima e acesse uma playlist especial que 
criei para ouvir depois de ler este livro. 

 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/playlist/2sqPAbcUXjCx10gemGabN1?si=7q5IBAwlTHamJ7rRzwrxQA
https://www.instagram.com/ozconteudodigital/

