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Para quem, ainda que já tenha tirado dos 
próprios olhos as vendas que nos cercam, 
acredita que a vida pode ser encantadora. 
  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
— sei que dois e dois são quatro; 
sei que a vida vale a pena, 
mesmo que o pão seja caro 
e a liberdade pequena. 
Ferreira Gullar 
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A SELEÇÃO 

Aquela seria uma ótima oportunidade de 

emprego para Juca. A família dele vivia em 

situações financeiras precárias. Ele, que 

trabalhava desde os sete anos de idade, 

aprendera, muito cedo na vida, que vender 

frutas pelas ruas era uma forma de trazer 

alimento para a mesa de sua casa. Agora, já 

adulto, a vida parecia lhe dar uma nova 

oportunidade. Caso conseguisse a vaga 

almejada, o salário seria satisfatório para as 

necessidades essenciais.  

Durante a infância, como trabalhava 

arduamente, não teve a mesma oportunidade 
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de acesso aos estudos que as demais 

crianças. Também em razão disso, não 

conseguiu concluir uma graduação.  

Na ocasião da seleção para a vaga de 

emprego, haveria melhorias para a vida da 

família de Juca também.  

O rapaz vestiu um terno surrado, que era o 

único que ele possuía. Penteou os cabelos 

molhados. Enfrentou o transporte público 

lotado. Demorou a chegar ao enorme e 

brilhante prédio espelhado.  

Ainda na recepção, percebeu que a vaga de 

emprego seria disputada. Homens jovens, 
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trajando ternos de marcas famosas, olhavam 

para Juca.  

Esses mesmos homens portavam celulares 

moderníssimos. Juca contava apenas com 

telefones públicos para poder ligar para casa 

e dizer que estava tudo bem. Ao menos, é o 

que ele gostaria de falar para a mãe. 

Às catorze horas, os candidatos presentes 

foram separados em duplas. Juca foi 

escolhido, pela mulher responsável pela 

seleção, para permanecer em conjunto com 

Enrico. Diferentemente do rapaz pobre, Enrico 

era um homem de posses. Sempre estudou 

em colégios particulares. Cursou graduação 
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em universidade privada. A família 

influenciava grandes setores produtivos tanto 

naquela como em outras cidades no país.  

Enrico era uma figura curiosa. Ele conseguia 

emitir os sons corretos ao ler as palavras um 

texto, mas raramente compreendia o que 

estava escrito. Ainda assim, era recepcionado 

com glória nos locais por quais passava. 

A mulher responsável pela seleção pediu que 

cada dupla se encaminhasse para uma sala 

específica. Juca e Enrico dirigiram-se até a 

sala 12. Abriram a porta e entraram. Lá 

dentro, não era possível ver um palmo à 

frente. Tudo estava em profunda escuridão.  
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Juca sentia arrepios na coluna e nos braços. 

Um silêncio incômodo preenchia o local. Um 

sussurro silencioso podia ser sentido, e não 

ouvido. O ar apresentava-se cada vez mais 

denso, úmido.  

Braços agarraram Juca pelas costas. Ele 

gritou. Ele tentou resistir. Mas não foi possível 

vencer.  

O rapaz foi obrigado a se sentar no que 

parecia ser uma cadeira. As mãos e os pés 

dele foram algemados ao local onde estava 

sentado. 
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O coração de Juca acelerava de forma 

incessante. Ele tentava, sem êxito, 

desvencilhar-se das algemas. 

Repentinamente, as luzes acenderam-se. A 

respiração de Juca era hiperventilada. À 

frente, ele observou uma mesa. Sobre ela, 

havia uma pequena caixa e uma chave. Ao 

lado dele, viu Enrico também preso a uma 

outra cadeira.  

A mesma mulher que havia feito a separação 

em duplas reapareceu. Com uma pasta 

aberta nas mãos, ela consultou as fichas de 

inscrição dos dois rapazes. 
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O semblante de Juca ultrapassava o que 

conhecemos como desesperador. Ele sentia 

gosto de sangue pela boca. Os pulmões 

pareciam que estavam a ponto de explodir. A 

pressão era exorbitante. Enrico também 

estava apreensivo; seu corpo suava frio. 

— A primeira etapa do processo seletivo 

constitui-se de uma tarefa simples – disse a 

mulher. 

Em seguida, explicou melhor qual era o 

desafio: 
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— Vocês deverão se levantar da cadeira e 

abrir o cadeado da caixa usando a chave que 

está ao lado dela. 

A tarefa era extremamente simples. No 

entanto, como conseguiriam levantar e abrir a 

caixa sobre a mesa se estavam com as mãos 

e os pés algemados às cadeiras? 

A mulher abriu a pasta que segurava e 

percorreu os olhos, desta vez brevemente, 

pelas fichas de inscrição dos dois candidatos. 

Então, argumentou: 

— Bom, vejo que vocês têm formações 

educacionais diferentes e experiências 
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profissionais divergentes. Por isso, serão 

concedidas algumas oportunidades distintas 

para cada um dos dois nesse processo 

seletivo, tendo em vista as trajetórias que não 

são semelhantes, não é mesmo? Isso é 

necessário.  

Em seguida, ela abriu a porta da sala em que 

todos estavam e entraram dois homens 

enormes segurando machadinhas. Diante 

dessa cena, o coração de Juca parecia sair 

pela garganta. Enrico só chorava. A mulher 

ordenou aos enormes homens: 

— Aproximem-se dos candidatos.  
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Cada um aproximou-se de um candidato e 

estavam a postos, aguardando novas ordens 

da mulher. 

— Cortem os pés do senhor Juca. 

O rapaz gritava antes mesmo de ser atingido 

pelos golpes. O barulho das machadinhas 

cortando os ossos de Juca causava um tilintar 

no ambiente. O sangue jorrava. A dor era 

ardente e delirante.  

Naquele momento, as calças de Enrico já 

estavam encharcadas de urina. A mulher, 

então, ordenou: 

— Tirem as algemas do senhor Enrico.  
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O rapaz riu de forma exuberante e olhou com 

desdém para Juca.  

Em seguida, a mulher ordenou aos dois 

homens enormes: 

— Cortem as mãos do senhor Juca. 

O pobre rapaz teve as mãos decepadas. O 

sangue esguichava-se com força. A sala 

branca era, agora, pintada por enormes 

manchas vermelhas. Juca gritava de pavor.  

Enrico levantou-se e abriu com a chave a 

caixa. Gargalhava, de forma debochada, do 

outro rapaz. A mulher com um leve sorriso no 

canto da boca, porém, fez um lembrete: 
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— O senhor Enrico foi o vencedor dessa 

etapa, mas o processo de seleção não se 

finalizou ainda. Ele competirá com os demais 

vencedores dessa rodada.  

Enrico tentou fugir, correndo em direção à 

porta. Contudo, ela foi trancada pela mulher.  
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O MENINO E O LIXÃO 

Urubus disputavam restos da carcaça de um 

cachorro. Um garotinho recolhia alguns 

pedaços de papelão e os colocava em um 

saco. Pedro não ia à escola. Passava os dias 

recolhendo material reciclável, embaixo de 

chuva ou de sol ardente, naquele lixão.  

Montanhas de lixo contrastavam com o 

horizonte. Do lixão, era possível ver, ao leste, 

a silhueta de grandes prédios espelhados. 

Pedro gostava de imaginar como era a vida 

naquele outro lugar longínquo. ―Será que as 

crianças de lá também precisam disputar 

restos de alimentos com os urubus?‖, ele 
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perguntava-se. ―Será que o vento frio as 

acorda durante a madrugada?‖, o menino 

indagava-se. ―Quando se machucam, os ratos 

também lambem os locais feridos?‖, ele 

imaginava.  

A pele do garotinho já era bem manchada em 

decorrência do excesso de exposição ao sol. 

As mãozinhas eram cobertas por cicatrizes. O 

coração dele também trazia feridas. Sonhava 

com o dia em que poderia ter medo e ser 

protegido por alguém. Entretanto, esse dia 

nunca chegara. 

O lixão era, de fato, um lugar terrível. Talvez 

você imagine que não havia dono. Na 
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realidade, de tempos em tempos, um 

requintado carro preto aparecia por lá. As 

pessoas diziam que quem o dirigia era o 

proprietário do local.  

Qual seria a intenção de um homem tão cheio 

de posses ir ao lixão? Os rumores não eram 

nada favoráveis para Pedro. Sempre que o 

dono do lixão passava por lá, uma criança 

desaparecia e nunca mais era vista. Pedro viu 

inúmeras crianças do lixão desaparecerem, 

uma a uma, nessas circunstâncias.  

Um dia, quando catava os papelões de 

outrora, Pedro avistou, no horizonte, um carro 

preto e luxuoso. Largou o que havia juntado e 
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correu com pressa. Sabia que aquele não era 

um bom sinal.  

Escondeu-se atrás de uma das montanhas de 

lixo. Outras crianças também correram para 

se esconder do mal que se avizinhava. Até os 

urubus voaram para longe. O barulho grave 

do motor do carro ficava cada vez mais 

próximo. 

Pedro sentiu a vibração do carro assim que 

viu o lixo tremer. Apanhou uma garrafa de 

vidro quebrada e a escondeu por baixo da 

roupa.  
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O carro prosseguiu até onde podia adentrar 

no lixão. Parou. De dentro, desceu um 

homem trajando terno preto. Os cabelos 

brancos contrastavam com os óculos escuros.  

Os passos pesados levantavam a poeira do 

chão. O homem parecia farejar pelo ar. Pedro 

ofegava, mas não queria se mexer, pois, 

assim, não seria percebido pelo homem. 

O ar quente misturava-se ao ar fétido do 

lugar. Pedro avistava um cenário surrealista, 

derretido. Os densos passos do velho homem 

dirigiam-se cada vez mais para perto do 

garoto, que mantinha a atenção redobrada em 

relação ao ambiente que o rodeava. 
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Ao contornar uma das montanhas de lixo, o 

homem viu Pedro. O garoto não o viu. O velho 

caminhou de forma sorrateira, passo por 

passo. O menino sentiu um frio na espinha. 

Uma respiração feroz o atingia pelas costas 

como um cão prestes a atacar a presa. 

O homem tentou agarrar Pedro. O menino foi 

mais ágil, desvencilhou-se do velho e 

começou a corrida contra o mal.  

Os pés descalços de Pedro o colocavam em 

desvantagem. Cacos e pregos machucavam a 

pele já castigada. O homem tinha a vantagem 

de possuir um calçado confortável, propício 

para o fim almejado.  
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Dos palácios espelhados, o velho homem não 

podia ter uma vantagem crucial: Pedro 

conhecia de forma extraordinária todos os 

cantos do lixão. O garoto era rápido. Virava 

de uma esquina em outra, montanha por 

montanha de lixo. O velho tinha dificuldade 

em acompanhar a agilidade do garoto. 

Alguns urubus voavam pelo céu. Pedro olhou 

para o alto e deixou-se distrair pelo barulho 

que os animais faziam. Aquilo foi o necessário 

para que o homem alcançasse o menino. 

Pedro, ao perceber a proximidade do homem, 

congelou-se com o próprio medo. 

Permaneceu paralisado. O homem sorriu de 
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forma larga, de modo que todos os dentes 

branquíssimos dele puderam ser vistos. 

Passou a língua pelos dentes, retirou uma 

faca da cintura e caminhou em direção a 

Pedro. O menino continuava ofegante.  

— Adoro carne de novilho – dizia o homem. 

Pedro pensou: ―Então, esse é o fim de todas 

as crianças que desapareceram! Elas foram 

devoradas pelo dono do lixão!‖. 

Não bastava se aproveitar do trabalho de 

crianças que deveriam estar na escola e ser 

protegidas de todos os tipos de abusos, o 
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velho tinha o prazer mórbido e doentio de 

saborear a carne delas.  

O homem e Pedro encaravam-se, olho no 

olho. Pedro percebeu que não tinha outra 

alternativa, a não ser lutar. O velho respirava 

com vontade. Pedro manteve-se firme.  

O velho correu em direção a Pedro. O menino 

correu em direção ao homem. Com a faca nas 

mãos, o homem tentou acertar Pedro. O 

garoto era menor e mais esperto, e conseguiu 

passar por baixo das pernas do homem. 

Pedro subiu pelas costas do velho.  
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O homem mexia-se de forma eloquente para 

que Pedro caísse. Como se estivesse 

montado em um touro, o garoto persistiu. O 

velho tentava acertar Pedro com a faca. 

Segurando com apenas uma das mãos o 

terno homem, Pedro equilibrou-se. Com a 

outra mão, retirou de dentro da roupa o 

pedaço de garrafa que trazia consigo. Atingiu 

a jugular do homem com um único golpe. O 

sangue escorria pelas roupas pretas. O 

homem sofria. Não podia mais respirar. As 

pequenas mãos de Pedro estavam, agora, 

manchadas pela vermelhidão do sangue do 

carrasco. 
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Pedro fizera aquilo para se proteger e 

também para que nenhuma outra criança 

fosse vítima de nenhum tipo de atrocidade.  

Após algum tempo, a carne putrificada do 

velho homem foi devorada pelos mesmos 

urubus que distraíram Pedro.  
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ESQUINA 

Ana caminhava pela rua. Os ventos frios de 

agosto enrubesciam o rosto dela. Vestida com 

um casaco preto, ela encolhia-se. Um homem 

aproximou-se de Ana e falou: 

— Quanto tempo, Ana! Você não se lembra 

de mim? 

Meio assustada com a abordagem do 

estranho, ela respondeu: 

— Não... Não me lembro de você... 

— Trabalhamos juntos, quando você era 

atendente telefônica. 
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— Éramos muitos. Desculpe-me, mas, 

infelizmente, não me lembro de você. 

— Ora, como não se lembra! Quando 

acabava o expediente, no período noturno 

você era aluna de um curso técnico. 

— Olha, realmente, não me lembro de você.  

Ana olhou para o relógio no próprio pulso e 

complementou: 

— Já estou atrasada. Foi um prazer vê-lo, 

mas tenho que ir agora.  

O homem a segurou com força pelo braço e 

indagou: 
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— Você conseguiu alcançar seus objetivos 

daquela época?  

Ana puxou o braço com força e começou a 

correr. O homem falou: 

— Ei, Ana! Espere! Eu não terminei ainda...  

A respiração da moça estava ofegante. Ela 

virou uma esquina com pressa e, sem 

perceber, esbarrou em uma mulher. 

— Mil desculpas, senhora... 

Enquanto Ana a ajudava a se levantar, a 

senhora fixou o olhar na moça e disse: 
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— Eu conheço você. É a Ana, não é mesmo? 

Fui vizinha da sua família na sua infância... 

— Senhora, desculpe-me mesmo, mas, estou 

bastante atrasada – falou Ana. 

A ex-vizinha tentou agarrar o braço de Ana, 

que se desvencilhou e correu o mais rápido 

que podia, olhando para os lados, à procura 

de um lugar seguro para se abrigar.  

Enquanto corria, outra jovem aproximou-se de 

Ana e disse: 

— Ana! É você? Não nos vemos desde a 

época da escola. Como você está diferente. 
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Pela sua aparência, o tempo não parece ter 

feito bem para você...  

Ana passou a correr como uma maratonista. 

Ao longe, ouvia a antiga colega de escola 

gritar: ―Espere, vamos conversar!‖.  

Mais à frente, ao avistar outra esquina, 

decidiu seguir por aquele caminho. 

Surpreendeu-se ao ver a ex-vizinha, que 

estava parada como um poste no caminho. 

Ana tentou esquivar-se. A senhora tentou 

agarrar o braço de Ana. Não conseguiu, mas 

arrancou uma das mangas do casaco que 

Ana vestia. Com o impacto, Ana caiu ao chão.  
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A ex-vizinha questionou: 

— Ana, você trabalha em quê? Você tem um 

emprego? Você é feliz com sua atuação em 

seu trabalho? 

Ana rastejava-se pelo chão. Tentava 

encontrar uma saída. Quando olhou para trás, 

a jovem, antiga colega de escola, e o homem, 

que vira anteriormente, se aproximavam. A 

jovem chegou primeiro e falou: 

— Ana, por que você não tenta emagrecer um 

pouco? Olha só como seu cabelo está 

desgrenhado... Usa algo para alisar isso aí!  
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O homem agachou até o chão e arrancou a 

outra manga do casaco de Ana.  

Logo, os três encurralaram Ana no chão, 

fazendo indagações. 

— Por que você não se acomodou com o 

emprego que tinha, Ana! Aquilo era a 

salvação para todos nós! Por que só você não 

gostava daquilo? Por que só você via aquela 

fase da vida como temporária?  

Então, os três começaram a pisar pelo corpo 

de Ana.  

De repente, mais pessoas a cercaram, 

formando uma multidão.  
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Com as mãos, a jovem colega de escola 

arrancou um pedaço da pele de Ana, 

deixando a carne viva exposta e, depois, 

disse: 

— Se você se cuidasse melhor, se procurasse 

permanecer nos nossos padrões, você seria 

tão bela...  

O pavor tomava conta de Ana. O coração 

acelerava. O terror estampava os olhos 

brilhantes dela.  

Em seguida, a ex-vizinha arrancou um pedaço 

de pele do outro braço de Ana e comentou: 
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— Você tinha um futuro que poderia ser 

brilhante...  

Então, o homem arrancou outro pedaço de 

carne do braço de Ana e proferiu: 

— Você foi tão estúpida por não querer 

continuar naquele emprego... 

A multidão que, junto com os três conhecidos, 

amuralhava Ana, arrancou, aos poucos, mas 

de forma extremamente bruta, todas as 

roupas e, ferozmente, dilacerou toda a pele 

da jovem jogada ao chão.  



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 41 ] 

 

A ex-vizinha levou à boca o pedaço de carne 

de Ana que arrancara. Saboreou-o. O sangue 

escorria pelos cantos da sua boca.  

As lágrimas escorriam dos olhos de Ana pelo 

resto de pele que ainda sobrava no rosto. O 

coração ainda persistia em bater. 

Paulatinamente, a multidão rasgava e 

devorava a carne de Ana.  

Os olhos brilhantes ficaram opacos, 

esmagando o que ainda estava vivo dentro 

dela. Quando a carne já havia acabado, o 

último bombear persistente de sangue, 
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naquele corpo que se desintegrava, pôde ser 

ouvido.  

A voracidade foi tamanha que os ossos se 

desintegraram no meio da multidão. Quando 

perceberam que não havia mais nada para 

consumir, as pessoas ao redor dissiparam-se. 

Não sobrou nenhum vestígio de Ana.  
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LUAR 

Denise caminhava pela rua escura e deserta. 

A pele negra da mulher era banhada pela luz 

da lua.  

Enquanto andava, escutou alguns passos. 

Olhou para trás, mas não havia ninguém lá.  

Continuou a andar, desta vez de forma rápida. 

Os passos continuavam a persegui-la. Denise 

ficou ofegante.  

Quanto mais rápido caminhava, mais 

aceleradamente os outros passos a 

acompanhavam. Denise começou a correr. 

Os passos corriam atrás dela. Denise sentia a 
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adrenalina tomar o próprio corpo. O gosto de 

sangue na boca tornou-se latente. Uma voz 

ecoava: 

— Ei, negra! Por que corre tão rápido? Não 

tem coragem de me encarar nos olhos? 

Denise continuou a correr. Sentiu os passos 

chegarem mais perto até que um homem 

branco a pegou pelo braço e gritou: 

— O que foi, negra! Tem medo de mim? 

Enquanto passava as mãos pelos cabelos da 

mulher, ele continuou a falar: 
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— Essa sua cor ruim não serve para muita 

coisa mesmo, não é? 

Denise retrucou: 

— Essa minha cor só me faz mais ter orgulho 

de mim mesma. 

E chutou o homem.  

Ele cambaleou e correu em direção a ela, 

falando:  

— Venha aqui, negrinha! Vou te fazer feliz e 

depois te abandonar! 

Denise estava correndo, se afastando, com 

uma das mãos no bolso direito da calça. 
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Quando ele chegou perto, ela cravou um 

canivete no pescoço dele. Os olhos dele 

saltaram para fora e ele balbuciou: 

— Mas, o que você fez? 

— Honrei quem eu sou. Eu sou minha e só 

minha, e de mais ninguém. Eu sou a minha 

cor. Eu sou a minha ancestralidade. Não sou 

objeto. Não sou produto. Não sou mercadoria. 

Eu sou negra com orgulho. Tão merecedora 

deste mundo quanto você – pronunciou 

Denise. 
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O homem agonizou. As mãos 

ensanguentadas escorriam pelo muro de um 

lote abandonado.  

Denise continuou em frente, em seu caminho, 

orgulhosa de si.  
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A CORRENTEZA 

A televisão estava ligada e alguém dizia em 

um programa: 

— Para ter sucesso, para ser uma pessoa de 

verdade, é preciso ter! Tenha o carro do ano, 

tenha uma bela casa, tenha fama na sua 

profissão, viaje por todo o mundo!  

A moça da televisão tomou um pouco de ar, 

conseguiu mais fôlego, e continuou: 

— Tenha um grande amor para expor nas 

redes sociais. Ah! Eu quase me esqueci sobre 

o mais importante de tudo: tenha seguidores, 

muitos seguidores nas redes. Tenha muitas 
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curtidas! Se você não existe na rede, você 

não existe de verdade. 

Marina desligou a televisão e falou consigo 

mesma, rindo: ―Nunca escutei tanta bobagem 

na vida‖. 

Em seguida, o celular de Marina vibrou sobre 

a mesa. Havia uma nova notificação para ela. 

Ao conferir qual era, a mensagem dizia: 

―Deseja mais seguidores? Nós podemos te 

ajudar!‖. Marina riu mais uma vez da situação.  

Já que estava com o celular em mãos, ela 

resolveu conferir as novidades em uma rede 
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social que servia unicamente para postar 

fotos.  

Alguns parentes sempre postavam fotos 

tiradas no fim de semana. Demonstravam o 

quão incrível tinha sido aquele momento. 

Homens exibiam suas esposas e filhos. 

Mulheres sorriam abraçadas à prole.  

Os finais de semana são realmente mágicos. 

As esposas esquecem-se de que são traídas 

constantemente e da tristeza que carregam. 

Os homens tornam-se íntegros, leais e 

honestos por, ao menos, dois dias.  
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Marina atualizou a tela inicial para ver mais 

novidades. Muitos conhecidos ostentavam 

viagens para o exterior. Autoconhecimento 

não é necessário caso você possa se 

contentar com visitas a monumentos que 

reforçam o poder e a coerção das civilizações 

sobre os indivíduos.  

―Foi Deus que me deu‖ era a legenda de uma 

publicação com a imagem de uma casa e um 

carro. Marina riu mais uma vez e pensou: 

―Seria muito injusto Deus presentear você e 

deixar uma multidão à míngua, primo 

querido‖.  
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Em meio aos rostos conhecidos, surgiu um 

peculiar. Uma mulher, que parecia ter a face 

plastificada, generalizava como a fama é 

almejada por todas as pessoas.  

Dizia a postagem: ―A fama é magnífica. É por 

isso que todos a almejam‖. 

Marina, então, decidiu ouvir o que a 

influenciadora digital tinha para dizer no 

vídeo: ―Fama é sinônimo de amor. Quanto 

mais seguidores você possuir, mais amada 

você será‖.  

Intrigada, Marina continuou escutando: ―A 

fama só traz coisas maravilhosas para a sua 
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vida. A fama traz dinheiro. O dinheiro traz o 

poder de comprar. Quando se é famosa, você 

pode comprar o corpo perfeito, a casa 

perfeita, o marido perfeito, a vida perfeita‖. 

Marina começou a se interessar pelo assunto 

e, até mesmo, a se questionar se deveria 

buscar pela fama.  

Nesse ponto do vídeo, a influenciadora digital 

olhou fixamente para a câmera, ou seja, para 

quem a assistia. O cenário atrás dela 

desapareceu e deu lugar a uma espiral 

brilhante que rodopiava em forma de um 

túnel. E ela dizia: ―A fama é o que precisamos 

para sermos felizes. Repitam depois de mim: 
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a fama é o que precisamos para sermos 

felizes‖. 

Marina repetia conforme o que era ordenado 

pela influenciadora: 

— A fama é o que precisamos para sermos 

felizes. A fama é o que precisamos para 

sermos felizes. 

Por um breve instante, Marina desviou o olhar 

da direção do celular que segurava. ―Será que 

esse é realmente meu desejo‖, ela 

questionou-se. A influenciadora, porém, 

continuava a falar no vídeo: ―a fama é o que 

precisamos para sermos felizes‖. 
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A voz de Marina passou a se entoar de forma 

mais grave. Os braços ficaram rígidos. Os 

olhos, opacos. A boca estava aberta, com 

muita saliva escorrendo pelos cantos. Ela só 

conseguia balbuciar uma única frase: 

— A fama é o que precisamos para sermos 

felizes. 

Marina caminhou em direção à porta e saiu 

sem rumo a vagar pelas ruas. Repetia de 

forma contínua: 

— A fama é o que precisamos para sermos 

felizes.  
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Pelo caminho, Marina esbarrava em pessoas 

iguais a ela. Sem destino nem direção, 

procuravam incansavelmente por onde seriam 

guiados para a fama. 

Poucas dessas pessoas em estado 

zumbificado ainda conseguiam pronunciar 

algumas palavras a mais: 

— Onde encontrar fama... 

— Qual caminho ―levar‖ fama... 

— ―Precisar‖ de fama... 

De esquina em esquina, mais e mais pessoas 

nesse estado juntavam-se e vagavam pela 
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cidade. Os olhos opacos guiavam uma 

multidão de seres vagantes. 

Marina caminhava com os braços esticados 

para a frente e pronunciava as palavras que 

foram ordenadas: 

— A fama é o que precisamos para sermos 

felizes. 

Os olhos opacos de Marina não perceberam 

que, à frente, havia um rio. A moça adentrou-

o e caminhou até as águas cobrirem-lhe o 

rosto. As águas correntes entraram pela boca 

e pelo nariz e inundaram os pulmões de 

Marina. Ela se engasgou. O corpo passou a 
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ser guiado pela correnteza. Marina conseguiu 

emanar as últimas palavras antes de os 

pulmões proporcionarem uma morte 

silenciosa ao coração: 

— A fama é o que precisamos para sermos 

felizes. 
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O QUE HÁ DE MELHOR 

O auditório permaneceu em polvorosa 

durante toda a palestra de Lídia. Ela era 

reconhecida como uma das melhores na área 

de atuação dela. Com a notoriedade, também 

surgem as críticas, como: ―Mas ela não é isso 

tudo que dizem por aí‖, ―há quem seja 

melhor‖, ―não gosto da forma didática como 

ela expõe os assuntos nas palestras‖. 

Naquela ocasião, ela foi parabenizada por 

várias pessoas ao finalizar a palestra: 
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— É incrível, Lídia, a forma como você 

explana sobre assuntos tão complexos de 

uma forma simples. 

— Torna-se um deleite para nossos ouvidos 

participar deste momento. 

Houve, contudo, quem reparou apenas nos 

defeitos: 

— Lídia, eu acho que deveria te alertar. Em 

um dos textos mostrados durante a palestra, 

havia um erro de digitação e, em outro, uma 

vírgula estava no lugar errado. O recuo, 

também, em outro momento, não era o 



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 61 ] 

 

mesmo em todo o texto. Falo isso para que 

você possa melhorar a cada dia.  

— Não gostei das cores que usou no seu 

texto durante a apresentação. Você deveria 

usar cores mais neutras. Assim, ficará melhor 

para todos. Eu falo isso porque sou sua amiga 

e gosto muito de você.  

Essas pessoas ―amigas‖ se esquecem das 

próprias imperfeições. Será que, diante de 

todo um trabalho bem feito, elas não 

poderiam apenas relevar os pequenos erros 

(que, inclusive – caso tenham se esquecido –, 

todas as pessoas cometem)?  



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 62 ] 

 

A sociedade da perfeição não nos dá folga. 

Aqueles que criticam são os mesmos que não 

criam nada, não transformam nada, e, por 

isso, não têm chances de errar.  

Após a finalização da palestra, Lídia sentiu 

um pouco de falta de ar. As mãos ficaram 

trêmulas e geladas. Ela caminhou em direção 

ao banheiro. Abriu a torneira da pia. Lavou as 

estremecidas e petrificadas mãos. Molhou o 

rosto e encarou a própria imagem no espelho:  

— Será que realmente faço o meu trabalho de 

forma adequada? – indagou Lídia para o 

próprio reflexo.  
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A jovem manteve o semblante fechado. No 

entanto, o reflexo sorriu para Lídia e 

respondeu: 

— Não, Lídia. Você é uma farsa. 

— O quê? Quem está respondendo?! – 

assustou-se Lídia, olhando aterrorizada para 

os lados. — Será que estou ficando louca? 

— Não, minha querida. Eu sou real. 

— Mas, como é possível... 

— Você é uma farsa, Lídia! – repetiu o 

reflexo, que continuou falando. — Você é 

inadequada. Você realmente acha que 



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 64 ] 

 

aquelas pessoas lá fora gostam do seu 

trabalho? Ou melhor, você pensa que elas te 

valorizam?  

O coração de Lídia acelerava. Será que aquilo 

estava acontecendo somente na mente dela? 

O reflexo continuou:  

— Mentira! As pessoas te criticam duramente 

pelas costas. Elas debocham de você. Não 

gostam nem um pouco do que você é, do seu 

ser, da sua existência.  

— Para! Sai da minha cabeça... Sai dos meus 

pensamentos... – pediu Lídia. 



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 65 ] 

 

O reflexo riu de forma debochada e 

respondeu ao que Lídia pedia: 

— Não há como, minha querida. Eu sou você! 

Lídia chorava de forma descontrolada. 

Soluçava de forma insistente. A respiração 

estava ofegante.  

O reflexo, em contrapartida, lembrou algo 

importante para a jovem:  

— Acalme-se, recomponha-se! Você tem 

outra palestra em breve para realizar, não é 

mesmo? Vá logo. A multidão aguarda você 

para poderem zombar muito mais pelas suas 
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costas de sua inadequação ao seu trabalho e 

a este mundo.  

O reflexo ria de forma estridente.  

Lídia tentou recompor-se e retornou para o 

auditório. O local já estava cheio. Olhos 

curiosos a encaravam. A jovem aproximou-se 

do microfone. Tentou emitir a palavra inicial, 

mas nada conseguia dizer. Tentou mais uma 

vez, porém sem sucesso. Um burburinho 

estrondoso tomou conta do local. Olhares de 

estranhamento a julgavam.  

Lídia tremia em frente à multidão. O ar 

começou a ficar escasso para ela. Então, ela 
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saiu de forma rápida do auditório. Andou com 

pressa pelos corredores daquele lugar 

enquanto pensava: ―O que está acontecendo? 

Por que não consigo mais pronunciar nem ao 

menos uma palavra?‖. 

O coração acelerado fazia o braço arder como 

se estivesse em chamas. Ela sentia uma dor 

do lado esquerdo do seu tronco. Tinha a 

sensação de algo prender o braço esquerdo. 

Ela viu uma porta à frente. Abriu-a e passou 

por ela. Trancou-a. Sentia que ali não poderia 

ser alcançada por ninguém. O quarto era 

branco e se parecia com um camarim. Em 
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uma das paredes, um enorme espelho refletia 

a imagem de Lídia. 

— De fato, você não tem coragem de 

enfrentá-los, não é mesmo? – dizia o reflexo.  

Lídia estava com medo da multidão. E temia 

também a própria imagem refletida.  

— Por favor, vá embora... Me deixe em paz... 

– ela disse. 

— Eu não posso, querida. Eu sou você. 

O reflexo contorceu-se como um tigre e, 

então, saiu lentamente de dentro do espelho. 

Respirou como se fosse pela primeira vez.  
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Lídia, com as mãos trêmulas, tentou 

destrancar a porta. 

— Não há como fugir de você mesma – disse 

o reflexo, aproximando-se de Lídia. 

Meio cambaleante, o reflexo alcançou e 

agarrou a jovem. Apertou o pescoço dela com 

uma força sobre-humana. Aos poucos, o ar 

dos pulmões de Lídia desapareceu e ela 

sentiu o pescoço explodir. Os olhos 

rodopiaram. O sangue estourou a massa 

cinzenta dentro da própria cabeça. A língua 

de Lídia saiu da boca de forma involuntária. O 

coração acelerou. A respiração parou. A dor 

no braço esquerdo irradiou-se.  
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Quando o reflexo a soltou, sobrou apenas o 

corpo gelado de Lídia ao chão.  

O reflexo retornou ao espelho e lá esperaria 

incansavelmente para reproduzir a imagem de 

uma próxima carcaça.  
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AUTORRETRATO 

Laura olhava de forma tediosa para uma folha 

de papel em branco. O lápis segurado pela 

mão direita rabiscava a mesa. Faltava-lhe 

inspiração para desenhar. A monotonia e as 

pressões do cotidiano afetavam a criatividade 

de Laura. 

A jovem tracejou um formato oval na folha de 

papel. Aquilo poderia ser a base para criar um 

rosto. Aos poucos, ela acrescentou mais 

formas àquela construção: olhos, boca, nariz.  

Aos poucos, ela percebeu que o desenho em 

formação tinha os traços parecidos com os 
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dela. Admirou-o tanto que a imagem ficava 

cada vez mais semelhante à própria face.  

Complementou, então, aquele desenho com 

delineações sobre a sua aparência. Os olhos 

amendoados destacavam-se diante das 

sobrancelhas finíssimas.  

Laura suspirou de forma profunda. Pensou: 

―Se você for honesta consigo, precisa retratar 

também as próprias imperfeições‖. Então, ela 

fez uma autoanálise sobre o que havia de 

imperfeito em si mesma.  

O nariz alongado, as finas sobrancelhas, as 

manchas e a acne pelo rosto durante a idade 
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adulta. Laura poderia elencar em várias folhas 

de papel o que considerava errado na própria 

fisionomia. 

Querida Laura, mas quem definiu que as 

manchas, a acne ou qualquer outra 

caraterística em seu rosto é um defeito?  

Para ela, os defeitos não estavam presentes 

apenas na face. O corpo também carregava 

marcas indesejáveis.  

O formato da própria barriga não lhe 

agradava. Os pequenos depósitos de gordura 

sob a pele, ao longo das pernas, 

causavam-na incômodos. Fibras que se 
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romperam e originaram cicatrizes causavam 

pavor nos pensamentos dela – mesmo que 

essas marcas sejam algo extremamente 

natural para nós, seres humanos. 

Diante do desenho de um rosto tão imperfeito, 

Laura decidiu aprimorar o que julgava ser 

disforme na própria feição. Apagou as 

manchas e a acne que haviam sido traçadas 

no autorretrato.  

Já era noite quando Laura iniciou os rabiscos 

no papel branco. Quando terminou de apagar 

o que queria, o sono já a extenuava.  
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No dia seguinte, ao acordar, Laura olhou-se 

no espelho e algo surpreendente acontecera 

em seu rosto. As manchas e a acne haviam 

sumido durante o sono. ―Será que o fato de 

ter apagado aquelas características do meu 

autorretrato desenhado na noite anterior 

proporcionou a aniquilação das manchas e da 

acne na vida real?‖, Laura perguntava-se.  

Durante o dia, algumas pessoas que 

conheciam Laura comentaram com ela: 

— Como sua pele está linda! O que você fez 

para que as manchas sumissem? 
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— Sua pele está com uma aparência tão 

saudável sem a acne. Qual o nome do 

tratamento pelo qual passou? 

Laura estava radiante ao receber aqueles 

elogios e ansiosa para que a noite chegasse. 

Ela passou a acreditar que havia algo de 

poderoso no desenho que fizera. 

Com um espelho nas mãos, a jovem observou 

o que poderia ser mudado. As olheiras 

poderiam não existir mais; o nariz, ser menos 

alongado; e as sobrancelhas, um pouco mais 

grossas. Assim, ela apagou o que não era 

conveniente na própria face e redesenhou 

como desejava.  



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 77 ] 

 

Após mais uma noite de sono, ao amanhecer, 

as olheiras não existiam mais, o nariz 

apresentava-se pequenino em meio às 

grossas sobrancelhas.  

Mais uma vez, Laura recebeu diversos elogios 

pela transformação e pelo quanto ela 

correspondia ao padrão esperado pelas 

outras pessoas. Laura sabia muito bem que é 

preciso se encaixar à visão do outro para 

poder pertencer ao grupo.  

Na terceira noite, antes de alterar o 

autorretrato, Laura observou pelo espelho as 

próprias orelhas. Achava-as disformes. Ela 

tapava uma das orelhas com uma mão e 
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comparava com o outro lado que tinha a outra 

orelha exposta. ―Orelhas não auxiliam no 

formato do meu rosto. É melhor não as ter‖, 

pensou Laura, e assim o fez. Apagou do 

papel o desenho das orelhas.  

No dia seguinte, como se esperava, Laura 

amanheceu sem as orelhas. Para ela, aquilo a 

deixava belíssima. Era o ápice da perfeição.  

Contudo, Laura se esquecera de algo: sem as 

orelhas, também não seria possível escutar. 

As pessoas passavam por ela e emanavam 

várias palavras. Laura, porém, não podia 

compreender nenhuma. Ela apenas sorria de 

forma singela.  
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Na mente de Laura, todos estavam a 

elogiando sobre o quão mais adequado o 

rosto dela ficou sem as orelhas. Afinal, as 

pessoas com deficiência são igualmente belas 

às demais. No entanto, não possuir mais as 

próprias orelhas foi uma escolha de Laura, 

visando atingir a perfeição. Ela não se 

importava de não poder mais escutar belas 

canções ou as vozes das pessoas queridas 

contanto que tivesse uma aparência que 

beirasse o Olimpo. 

Durante o banho daquele dia, Laura analisou 

a própria barriga. Se havia sido possível 



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 80 ] 

 

alterar a face, com o corpo não seria 

diferente.  

Na terceira noite, na mesma folha de papel, 

Laura desenhou uma imagem do próprio 

corpo. Esmiuçou as pequenas gorduras sobre 

a pele das pernas e as cicatrizes das fibras 

que se romperam ao decorrer da silhueta. Ao 

terminar, apagou esses detalhes.  

No entanto, apenas isso não a aproximava da 

perfeição completa. Olhou bem para o 

desenho da própria barriga. Achou-a 

medonha por ser protuberante. Apagou o que 

considerava ser inadequado no abdome. 

Ainda assim, não estava contente. Afinou a 



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 81 ] 

 

silhueta. Continuava infeliz. Deixou o desenho 

ainda mais esguio. A borracha já manchava o 

papel. Nada satisfazia o anseio de Laura. 

Entre o quadril e o tórax, Laura enxergava 

apenas uma solução: desejava que houvesse 

apenas uma linha reta. E foi exatamente isso 

o que ela fez.  

O sono sobreveio como nas noites anteriores. 

Laura dormia profundamente, quando, de 

repente, de madrugada, sentiu uma dor 

imensa no estômago. ―O que está 

acontecendo‖, ela perguntou-se. O sangue 

tomou conta dos brancos lençóis. O intestino 
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já exposto para fora do corpo de Laura 

fumegou em um poço ácido.  

Laura alcançou o sonho que tanto lhe 

causava prazer. Ela não tinha mais 

protuberância na própria barriga. Na verdade, 

não havia mais nada entre o tórax e o quadril, 

exceto um acúmulo de sangue com um relevo 

envolto por partes do intestino, do fígado, do 

estômago e de outros órgãos que não podiam 

mais ser definidos em meio à poça vermelha, 

quente e densa.  

A mente de Laura parou. O coração também 

não bombeou mais sangue. Ela morreu com a 

boca aberta e os olhos opacos mirando o teto. 
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TE AMO 

Uma velha mulher estava deitada em uma 

cama. Ao lado, uma moça a admirava. A 

idosa respirava com dificuldade. A jovem 

acariciava a mão daquela que ali estava 

deitada e dizia: 

— Já senti tanta coisa por você... Tudo tão 

intenso. É difícil. É doloroso ver você partir. 

O vento batia pela janela. A jovem levantou-

-se e caminhava pelo quarto. Depois de uma 

profunda respiração, ela continuou a falar: 

— Você é humana... Por quanto tempo eu 

não percebi isso? Sempre fiquei brava com 
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seus erros. Como alguém que sabe tudo é 

capaz de errar?  

Os olhos da jovem encheram-se de lágrimas.  

— Seu amor sempre foi tão profundo. Será 

que você tem dimensão do que sinto por 

você? – disse a moça, aproximando-se da 

idosa.  

Os suspiros da senhora pareciam indicar que 

aquele era o momento do fim. A jovem beijou 

docemente a testa da mulher que dormia e 

balbuciou:  

— Você é meu grande amor, mãe. 
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A senhora suspirou mais uma vez. O pulmão 

estava definitivamente parando de funcionar. 

Era a hora da despedida.  

Partir é uma certeza. Partir permeada por 

amor é um privilégio.  
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AS SOMBRAS NA PAREDE 

Nina escondeu-se nos cobertores. Cobriu a 

cabeça. A chuva lá fora caía forte. Os raios 

cortavam o céu escuro. O barulho dos trovões 

retumbava pelos quatro cantos do quarto. A 

menininha tremelicava.  

Ao espiar, com um olhinho só, pelos 

cobertores, ela viu formas contorcerem-se 

pelas paredes, gritando. 

— Nina! Nina! Venha até aqui! 

Nina tremia cada vez mais.  
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―Deus do céu! Me ajude!‖ – rezava Nina, com 

as mãozinhas em sinal de prece. 

A chuva batia forte na janela. O vento soprava 

e uivava. O vidro da janela trepidava. Nina 

suava frio, de tanto medo.  

Alguns passos aproximavam-se do quarto da 

menina. Ela escondeu a cabeça debaixo do 

travesseiro. Uma luz acendeu-se. As formas 

na parede desapareceram. A tempestade lá 

fora começava a se acalmar.  

Ao olhar na direção da porta, a menininha 

exclamou: 

— Papai!  
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Ela saltou até o colo dele. Tudo estava bem 

outra vez.  
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O MENINO E A BRUXA 

As botas pretas de Sônia faziam um barulho 

oco no piso, enquanto caminhava de maneira 

lenta pelos corredores. As crianças 

afastavam-se e olhavam aterrorizadas para 

ela.  

Emílio segurava firme o caderno abraçado ao 

peito. A mulher, ao passar pelo garotinho, 

sorriu com o canto da boca e falou: 

— Vamos, Emílio! Entre. A aula já vai 

começar.  

As demais crianças adentraram a sala de 

aula. Todas permaneciam em profundo 
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silêncio. Sônia mirava-as profundamente. O 

tique-taque do relógio na parede ecoava pelo 

local.  

Uma criança espirrou. Sônia fitou-a com os 

olhos e repreendeu-a: 

— Não quero escutar nem um pio nesta sala! 

Os olhos da mulher envermelheceram-se. O 

rosto ficou alaranjado. Alguns dentes 

aumentaram de tamanho. Ao menos, era o 

que Emílio percebia. 

— Prestem atenção, todos vocês! Abram o 

livro de matemática na página 15. – disse 

Sônia. 
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O barulho das páginas sendo abertas 

assimilava-se à revoada de uma multidão de 

pássaros. As mãos de Emílio suavam frio. O 

garoto molhava o dedo com saliva na 

tentativa de acelerar o processo de 

localização da página. 

A professora encarou o menino. Aproximou-

se da mesa dele. O coraçãozinho da criança 

acelerava.  

— Não é possível que você não consiga nem, 

ao menos, localizar uma página no livro? 

Dê-me isso aqui. 
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A mulher arrancou o livro das mãos de Emílio. 

Ele tremeu e encolheu-se na cadeira. Ela 

encontrou a página e arremessou o livro 

sobre a mesa do menino. Ele agarrou-se à 

mesa enquanto tremia sobre a cadeira. 

Em seguida, a mulher falou: 

— Na página 15, temos algumas frações para 

serem transformadas em números decimais.  

Deu as costas para turma, pegou um giz e 

copiou no quadro algumas frações. Depois, 

perguntou: 

— Quem gostaria de vir até o quadro para 

transformar uma fração em número decimal? 
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As crianças olharam para baixo de maneira 

envergonhada. Elas tinham medo da 

professora.  

A mulher fixou o olhar em Emílio e sorriu de 

forma debochada, ordenando: 

— Emílio, venha até aqui. 

O corpo todo do garoto estremecia. As mãos 

suadas pegaram o giz, que, então, derretia. 

Sônia batia os pés no chão de forma 

impaciente. Emílio soluçava. Ele olhava para 

o quadro, mas não conseguia resolver as 

frações. O garotinho coçava a cabeça. Olhava 
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para a turma na esperança de que alguém o 

pudesse ajudar. A professora gritou: 

— Ora, Emílio! Resolva logo as frações! 

Emílio gaguejou ao tentar falar para a mulher, 

de forma tímida: 

— É... Bem... É que eu não sei transformar 

frações em número decimais. 

— Hum... Então, temos um filho de asno em 

frente ao quadro! – bradou a professora. 

As crianças olhavam de forma espantada 

para a cena diante delas. A mulher, aos 

berros, ordenou: 
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— Riam, crianças! Riam deste filho de asno! 

Como pode não saber algo tão simples? 

Com medo do que a professora poderia fazer, 

as crianças riram de Emílio.  

— Aposto que você nem sabe ler, não é 

mesmo, Emílio? – continuou Sônia, gritando. 

O menino fez uma expressão de interrogação. 

A mulher exigiu: 

— Leia o que está escrito naquele cartaz, 

Emílio! 
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O menino permaneceu mudo. Ele sabia ler, 

mas tinha medo de ser julgado pela 

professora.  

— Era o que eu esperava. O pequeno asno 

não sabe, nem ao menos, ler! 

O garoto estava tão envergonhado que saiu 

em disparada para o corredor. A mulher 

apressou-se atrás do menino, berrando:  

— Volte aqui, Emílio! Para onde você vai? 

Quando o garoto olhou para trás, os olhos da 

mulher estavam completamente vermelhos. 

Os dentes saltavam para fora da boca. A 

língua para fora assemelhava-se a de um 



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 97 ] 

 

lagarto. A pele alaranjada parecia um vulcão 

em erupção.  

Muitas pessoas na cidade comentavam sobre 

a fama da mulher. Diziam que, na lua cheia 

ou em momentos de extrema ira, ela se 

transformava em um tipo de ser similar a um 

réptil. Emílio clamou: 

— Valei-me, minha Nossa Senhora!  

O garotinho era ágil, mas a mulher também 

era rápida. Com uma voz rouca, ela falava: 

— Volte aqui, menino! Volte aqui, filhote de 

asno!  
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Emílio correu em direção à cantina. Ele leu, 

em uma placa, qual era o cardápio do dia: 

sopa de batata-baroa.  

O garoto estava aterrorizado com o que via. A 

mulher transformara-se por completo em um 

tipo medonho de réptil e bramia: 

— Venha aqui, Emílio! Filhote de asno!  

Naquele momento, as cozinheiras correram 

para fora da cantina, também amedrontadas 

com a situação. O menino, ágil como só ele 

era, atraiu a professora para a frente de uma 

enorme panela. Ela vociferava. Sua baba 

escorria pela própria boca.  
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Emílio, de maneira ligeira, puxou o cabo da 

panela e jogou na direção de Sônia. A água 

fervente corroeu todo o couro alaranjado 

daquele ser. Ela ardia e queimava. Derretia-

se em meio às batatas-baroas. Os gritos da 

mulher eram agonizantes.  

―Nunca mais ela maltratará outra criança‖, 

Emílio pensou antes de sair de lá.  
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KALI 

Uma jovem corria em linha reta e olhava para 

o horizonte. O sol já não brilhava mais. Tudo 

era cinza. A nuvem que encobria o céu era 

mais rápida do que ela. Não adiantava correr. 

Tudo estava sendo consumido. Aos poucos, 

os prédios, os objetos e as pessoas ao redor 

iam desaparecendo.  

Ela começou a ser arrebatada pelos pés, que 

se dissipavam lentamente. Ao perceber que 

era impossível aquela luta, a jovem sorriu com 

satisfação. Aceitou o seu destino de braços 

abertos. Agora, não havia mais vestígios de 

quem ela tinha sido.  
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É tolice querer acelerar a vida. É tolice lutar 

contra o tempo. Ele é o dono. Devora tudo ao 

nosso redor. É um ser impiedoso que nos 

permite, porém, criar novos sentidos.  
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A CANTORA DA ÓPERA 

Elisabeth caminhava pelas gramíneas do 

campo. Já era outono e, por isso, algumas 

vegetações estavam amareladas. O vento 

forte açoitava o corpo da mulher. Ela trajava 

um vestido longo e escuro. As camadas de 

saias tracejavam-se com o contorno da brisa. 

A jovem trazia em mãos algumas flores já 

sem vida. As cores delas não eram tão 

vívidas como antes. Elisabeth parecia 

procurar por algo no horizonte. Caminhou 

mais um pouco. De onde ela estava agora, já 

era possível avistar algumas lápides.  
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Havia uma, no canto direito, próxima a uma 

árvore, para onde Elisabeth se dirigiu. 

Sentou-se perto da lápide. A árvore 

sombreava o seu corpo. O vento penteava os 

seus cabelos em direção ao sul. 

Ela depositou as flores que trazia nas mãos 

ao lado da lápide. Com um toque suave, 

acariciou o nome que lá estava escrito. Os 

olhos marejavam. Elisabeth entoou alguns 

versos. Cantou com uma voz baixinha, como 

se não quisesse importunar os outros que ali 

descansavam na eternidade. Depois, 

murmurou:  



O terror da vida cotidiana, por Vanessa Rodrigues Rabelo 

 

 

 
[ 104 ] 

 

— A primeira ópera que cantei foi para 

receber aplausos.  

Uma pequena lágrima escorria pelo canto do 

olho esquerdo, enquanto continuava a falar: 

— Eu queria receber algum tipo de 

aprovação, reconhecimento... E, sabe por 

quê? Porque eu não podia concretizar o que 

eu sentia por ti.  

Ela colocou a mão sobre o lado esquerdo do 

peito e afirmou:  

— Eu não pude concretizar meu amor por 

você. Isso dói.  
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Elisabeth enxugou a solitária lágrima e 

prosseguiu:  

— O amor é liberdade. Meu coração batia por 

ti, mas, se você não o queria ao seu lado, só 

cabia a mim te desejar boas coisas e deixar 

você ir. 

Depois de um longo suspiro, ela continuou: 

— Segui em frente. É verdade. Permiti que 

meu coração batesse ao lado de outros que 

me fariam feliz... 

Um homem trajando uma roupa branca 

aproximou-se pelas costas de Elisabeth e 

sussurrou: 
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— Só não me diga que não me ama, 

Elisabeth. 

Ele sentou-se também sob a sombra da 

árvore. Encostou o queixo no ombro direito de 

Elisabeth. As lágrimas, agora, escorriam com 

mais veemência pelos olhos dela. Ela virou-se 

para ele e continuou a dizer: 

— É isso que me enfurece. Quantas vezes 

você retornará? Foram inúmeras as vezes 

que precisei te enterrar. 

— Um sentimento assim não desaparece, 

Elisabeth. 

— Por que você volta? 
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— É preciso. Os dias têm sido difíceis. 

— E eles não são para todos nós? 

— O seu sentimento é luz. É capaz de guiar 

para longe da escuridão. 

— E quem olha por mim? Quem é capaz de 

me guiar? 

— Eu não sei, Elisabeth. Eu simplesmente 

não sei. 

O coração de Elisabeth batia de maneira 

acelerada, mas não desesperadora ou mortal.  
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Com uma mão, ele segurou a dela; com a 

outra, enxugou as lágrimas do rosto de 

Elisabeth. Os dois abraçaram-se. 

— Eu sempre te amei – ela disse. 

— Eu sei – o rapaz respondeu. 

Os raios de sol já se escondiam no horizonte. 

O rapaz complementou: 

— Preciso ir agora. 

— Podemos fazer da vida algo extraordinário. 

É para isso que ela serve. É isso o que eu 

farei.  

— Eu não tenho dúvidas, Elisabeth. 
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— O que há de melhor ainda está por vir. 

Abrirei meu coração e receberei todo o amor, 

porque eu mereço ser feliz. 

— Tenho certeza disso, Elisabeth.  

O rapaz olhou os raios de sol partirem e 

continuou a falar: 

— Só não diga que não me ama. Só não diga 

que nunca me amou.  

— Tu sabes que isso é algo que não posso 

dizer. A primeira ópera que cantei foi para 

você e última também será.  

— Você é incrível, Elisabeth. 
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— Eu sei. 

O rapaz levantou-se. Ela segurou a mão dele 

e pediu: 

— Não vá. 

— Eu não tenho escolha. 

— Te amarei para sempre... – murmurou ela. 

O jovem evaporou no ar. Elisabeth olhou uma 

última vez para a lápide antes de se levantar. 

Caminhou em direção ao mesmo caminho 

gramado pelo qual chegou até ali. Olhou para 

trás. Pretendia nunca mais voltar. 

 


