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Apresentação
Ao folhear as páginas deste livro e correr os olhos sobre as histórias 

apresentadas pelo autor, por favor, não estranhe se sentir uma gana, 

uma irritação ou um quê de revolta. Era exatamente essa a sensação 

que Daniel Ricci Araújo, em seu livro de estreia, desejava provocar 

em cada leitor. 

Por meio da ficção, ora muito conectada com nosso cotidiano, ora 

distópica, Daniel nos confronta com verdades que, por vezes, tentamos 

não ver. Seja pela pressa das inúmeras tarefas diárias, pela falta de 

estômago para digeri-las, ou por uma cômoda e conveniente venda 

que colocamos sobre nossos olhos. 

Nada passa despercebido àquele que busca nas histórias alheias 

os ingredientes para as suas narrativas. Daniel se curva diante de cada 

relato roubado para ver o que está por baixo do tapete e, de lá, extrair 

a matéria-prima para seus contos: o que não é dito e o que foi velado. 

Uma Vontade Inadiável de Acabar com este Mundo é uma coletâ-

nea de contos nos quais Daniel se inspirou em casos e fatos e adicionou 

a eles suas percepções e sua imaginação. É isso que faz cada um dos 

seus dez contos tão irresistíveis. 
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São histórias nas quais o não dito se revela de forma surpreendente 

a cada linha, cada parágrafo e nos faz refletir. Seus contos apresentam 

uma crítica ácida e uma ironia mordaz à nossa sociedade, a cada um de 

nós. Ganância, soberba, egoísmo, poder, estupidez, revolta, submissão, 

solidariedade, pobreza, poesia, beleza, amor. Tudo isso costurado com 

a intenção de espelhar a realidade, de mostrar a feiura, de incomodar 

uns e deleitar outros. Desconfortáveis com suas realidades, seus per-

sonagens nos fazem pensar como chegamos até aqui e o que podemos 

fazer para mudar. Além disso, nos induzem a perguntar a nós mesmos: 

queremos fazer algo para mudar? 

Com uma narrativa fluida, simples, doce e ácida, é impossível ficar 

indiferente, não se incomodar e não se questionar se essa “vontade 

inadiável” também nos pertence. Ao nos apresentar toda a sorte de 

comportamentos humanos, seja no presente ou num futuro fictício, o 

autor nos desacomoda e não nos permite voltar à pose de antes. 

Que a leitura desta obra seja um convite a uma ação concreta na 

qual a mudança de comportamento de cada um seja a transformação 

que queremos para o mundo de hoje e de amanhã. 

As Editoras
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Um pouco do que 
poderíamos ser

Emir Rossoni1

Uma Vontade Inadiável de Acabar com este Mundo traz dez con-

tos que poderiam ser classificados sob diversas perspectivas, olhares 

ou medidas. Da distopia à crítica de costumes, da ironia à política, da 

crueza da miséria pessoal à ficção científica, da religião à distorção 

histórica, do fantástico ao maravilhoso. Ora tratadas exclusivamente 

dentro de um conto, ora acondicionadas dentro de uma mesma histó-

ria, as temáticas vêm e vão, numa espécie de redemoinho incerto, que 

quando menos esperamos nos tira o chão e nos arremessa para dentro 

de uma centrífuga impiedosa. Por essa razão, não quero classificar este 

livro de estreia do Daniel Ricci Araújo com um recorte apenas. Se me 

perguntassem agora do que se trata o livro, a única coisa precisa que 

eu poderia dizer é: da complexidade humana.

1 Emir Rossoni é mestre em Escrita Criativa; autor dos livros Caixa de 
Guardar Vontades (vencedor dos prêmios Açorianos e Guarulhos de Livro 
do Ano), Domanda Nísio (vencedor do Prêmio Minas de Literatura e Prêmio 
Bunkyo) e Erros, Errantes e Afins (vencedor do Prêmio CEPE); ministrante 
de oficinas e cursos de criação literária.
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A definição mais distinta que já tive contato a respeito de perso-

nagens na literatura partiu do professor Luiz Antonio de Assis Brasil. 

Disse o professor que um bom personagem, quando bem construído, 

quando complexo e carregador de um forte conflito, pode ser colocado 

em qualquer história. “Se o personagem for bom”, disse Assis Brasil, 

“a história será boa”. O contrário também vale para essa sentença. De 

nada adiantam histórias mirabolantes, com linguagem criativa, com 

tramas que dão voltas e reviravoltas, se o personagem não for bom, se 

ele não estiver imbuído de um forte sentido de humanidade.

Nestes dez contos de Daniel, o que há é humanidade nos perso-

nagens. Ao dizer “humanidade”, me refiro a todo conteúdo que esse 

conceito carrega, mesmo que os personagens não sejam necessariamente 

seres humanos, ou indivíduos. Existem contos como “Os bichos? Ao 

zoológico!” em que percebemos protagonistas não necessariamente 

humanos, mas, sim, um pavão, uma cobra, um leão. Ou o conto “Cabo 

de guerra”, no qual não sabemos que tipo de ser está envolvido na 

trama. Temos aqui dois exemplos de complexidade e humanidade em 

personagens que não são exatamente seres humanos.

Ademais, temos no primeiro conto citado um exemplo hábil de 

construção de um protagonista que não é um indivíduo. Percebemos um 

grupo de personagens que funciona como focalizador. É o grupo que se 

movimenta, o grupo que tem um conflito a resolver, o grupo que sofre uma 

transformação no decorrer da narrativa. Uma escolha perigosa que o autor 

fez quanto à escolha desse focalizador, mas que resulta num efeito estético 

diferenciado, dentro do que David Roas define como maravilhoso, e que 

difere do fantástico por este não apresentar um conflito entre o fenômeno 

apresentado no contexto e a realidade, como neste trecho que assinalo:

Os representantes alemão, italiano e norueguês tinham a compa-

nhia de uma fauna diversificada. O belga Androis Prescifo havia 

tomado a forma de um pavão, e o discreto homem de Bruxelas 

parecia pouco à vontade com sua cauda arco-íris.
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Como podemos perceber, não há estranhamento. Vida que segue.

É essa humanidade que nos conduz a discussões políticas, como 

em “Um dia na vida de Rafaela”, “A terceira lei de Newton”, “A segunda 

volta de Cristo” e “Podridão”. Em cada um desses contos, além do 

caráter político que aponta para uma reflexão mais profunda acerca 

dos modos como a sociedade se organiza, também observamos uma 

excelência estética, com estruturas que remetem ao conto clássico, 

porém com a verve do autor. 

Falando em verve, é inevitável a comparação do conto “A ter-

ceira lei de Newton”, cujo enredo traz uma menina rica e entediada 

que assume uma posição de liderança numa inusitada greve, com as 

manifestações que tomaram as ruas do Brasil nos anos de 2013 e 2014. 

Aquelas manifestações começaram contra o aumento do preço das pas-

sagens de ônibus em alguns centavos e deflagraram numa gigantesca 

onda de reivindicações. No caso desse conto, tudo começa com uma 

reivindicação na escola e passa a ganhar grandes proporções. Junto 

a isso tudo, e por isso esse conto é tão rico quando o observamos por 

meio de um viés político, o enredo desenrola, velada ou abertamente, as 

ligações sempre estreitas entre política, religião e sistema educacional. 

Religião e política também se dão as mãos em “A segunda volta de 

Cristo”. Deus, por acaso, está em Buenos Aires e decide mandar seu filho 

de volta à Terra. É uma espécie de crônica de fé e costumes no formato de 

um road conto, com um Jesus hipermidiático percorrendo a América do 

Sul. Mais uma referência da cultura pop que Daniel abusa com citações 

e menções diretas, sempre carregadas de boas doses de ironia e humor. 

Tratando-se deste livro, em que tudo acaba por se interligar, seja 

por tema, estrutura ou subgêneros, a questão política também pode 

existir apenas no campo das ideias, sem partir para a ação, talvez mais 

uma crítica do autor ao nosso comportamento omisso do dia a dia, que 

se baseia apenas nas boas intenções. “Um dia na vida de Rafaela” conta 

com frases marcantes como “A pobreza, a humildade e a singeleza têm 
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essa etiqueta particular: vive-se pedindo o favor de existir”. Aqui, uma 

jovem politizada, e que discute questões políticas e existenciais com a 

família, está num percurso de carro e percebe situações-limite diante 

dos olhos, porém não tem o poder, ou a iniciativa, de reagir e tentar 

mudar as coisas que a cercam. São as mesmas coisas que cercam todos 

nós, os preconceitos que todos carregamos.

Ao lançarmos um olhar mais de conjunto a este livro, além da já 

mencionada humanidade que se desenrola por todos os contos, perce-

bemos uma característica constante. Aqui não vale nos prendermos ao 

rigor formal, embora formalmente podemos observar determinadas 

constâncias. Quero me fixar na construção dos personagens, desta vez 

não em sua complexidade, e sim em sua condição em relação ao conflito. 

Atentamos aqui quase sempre a personagens encurralados. Creio não ser 

em vão que o título do livro seja Uma Vontade Inadiável de Acabar com 

este Mundo. Claro. Os personagens estão encurralados. Estão premen-

tes, apressados, impacientes, afobados, precipitados, sôfregos. Sempre 

sitiados, muitas vezes sem saber que vivem essa situação. Aí está outro 

trunfo de Daniel como ardiloso utilizador de ferramentas de criação lite-

rária. Embora o personagem desconheça sua condição, o leitor a conhece. 

Uma hábil condução da narrativa feita, por exemplo, em “A rebelião de 

Andrew”. O protagonista vai sendo conduzido a um espaço desconhecido 

por ele, mas o leitor saberá onde ele está e por que está ali.

Na verdade, a vedação ao sexo foi apenas a primeira proibição. 

As outras proibições que se seguiram afiaram ainda mais os 

instintos daquela nova humanidade, como um circo do qual 

se retiram primeiro os palhaços, depois os equilibristas, os 

trapezistas e, então, os mágicos.

Por falar nesse conto, retomamos a constante da política e da reli-

gião, citando Jorge Coli, que diz que quando conhecemos suficientemente 
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o estilo de um autor, reconhecemos com facilidade sua produção. Ainda 

é cedo para falar da produção literária de Daniel, mas podemos ana-

lisar essas pequenas obras que vão indicando um estilo do autor, que 

poderá se comprovar em suas obras posteriores. Voltando ao conto 

“A rebelião de Andrew”, temos uma alegoria acerca do domínio estatal ou 

religioso sobre a população. Nessa distopia, uma revolução está prestes 

a acontecer. Aliás, revoluções, tenham elas proporções gigantescas ou 

sejam meramente pessoais, estão sempre prestes a explodir nos contos 

deste livro. Há uma camada de pólvora espalhada pelas páginas, pelo 

piso que o autor constrói com vigor e com pormenores bem encaixa-

dos. Ele espalha a pólvora e dá o pavio e o fogo para o leitor, como se 

dissesse “assim que se sentir à vontade, acenda”.

Este pode ser um livro que se fecha em si mesmo. Um livro de 

causas-consequências. Porém, não de causas-consequências dentro 

de uma mesma narrativa. Seja consciente, seja de forma inconsciente, 

percebemos questões que se abrem em determinados contos e que se 

fecham em outros, como a nos mostrar o que pode acontecer. Nesse 

campo das possibilidades e, claro, das consequências de nossa sociedade 

viciada, da nossa política viciada e da nossa religião viciada, Daniel nos 

apresenta contos como “Reflexões de um drogadito”, “Os mortos e os 

vivos de Canoas” e “Condomínio Altos do Alemboá”. David Lodge nos diz 

que é tarefa do escritor chamar as coisas pelos seus devidos nomes antes 

de transformá-las em símbolos. Daniel Ricci Araújo abusa, sempre na 

exata medida do que a ficção demanda, de nomear e renomear tudo que é 

“coisa” por meio das mais variadas ferramentas, com sua técnica pessoal. 

Retomando as causas impostas pelo nosso mundo viciado, muito 

bem nomeado em cada conto presente no livro, chegamos às conse-

quências que, após digeridas, podem se transformar em símbolos, como 

define Lodge. Em “Reflexões de um drogadito”, percebemos descrições 

cortantes e um texto seco com final surpreendente. O autor usa as 

repetições na linguagem para reforçar imagens de forma bastante 



13

adequada, ganhando, dessa forma, ritmo e impacto. Um conto sobre 

o absurdo, sobre o evitável, sobre o que poderia ter sido, mas não foi. 

Saltando agora para “Os mortos e os vivos de Canoas”, o enredo 

remonta dois passeios: um pelo cemitério e outro pela maternidade. 

Na primeira parte, do cemitério, há um apanhado de pequenas histórias 

de vida que começam pela leitura da lápide da pessoa ali depositada. 

Um formato incomum, demonstrando um repertório narrativo vasto. 

O autor, ao fazer isso, nos traz, além de criatividade, um diálogo com 

o inusitado, o prazer da novidade. Na segunda parte do conto, em vez 

de lápides, temos comunicados de nascimentos num tempo futuro, 

acompanhados de uma pequena história, de um pequeno momento da 

vida do personagem em questão. Doses de humor, de ironia e de ver-

dades que ficam melhor quando sugeridas e não enfiadas goela abaixo. 

Outro salto e chegamos a “Condomínio Altos do Alemboá”. Uma 

boa forma de encerrar esse raciocínio sobre a consequência dos vícios 

da nossa organização social. Um passeio por apartamentos de um con-

domínio e pelos pequenos conflitos que cada um abriga. Mais parece 

uma colagem da humanidade, suas diferenças e, principalmente, suas 

semelhanças. Um leve tapa na nossa cara, quiçá para acordar-nos e nos 

fazer enxergar o essencial: no fim, somos todos iguais; no fim, nada 

somos. São pequenas misérias intransponíveis, personagens que se 

repetem numa narrativa com particular estrutura e estética, particular 

linguagem e personagens.

Temos aqui um livro que carrega um pouco de todos nós. Um pouco 

do que somos, um pouco do que seremos, um pouco do que fomos. 

E, sobretudo, um pouco do que poderíamos ser. Um livro que carrega 

a humanidade. Para quem acha que é muito, digo que é só o começo.



OS BICHOS?  
AO ZOOLÓGICO! 
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– Bravíssimo, Giorgio!

Da nobilíssima altura de seu fraque bem cortado, o comendador 

Wilhem von Baumschadt aplaudia o colega italiano Giorgio Andrielli. 

A empolgação vinha dois ou três tons acima das recomendações da 

frieza alemã. O discurso do milanês falava dos malefícios da “invasão 

africana” na Europa Central e elegia Istambul como a última barricada 

em que os invasores deveriam ser chutados encosta abaixo pela polícia 

de fronteira.

As caras lisas como mármore pareciam amarradas com um nó de 

empáfia. Os vitrais renascentistas e os tapetes de parede vermelhos 

davam ao local uma carcaça de casa dos Bourbon ou dos Habsburgo, 

como se houvesse, por parte dos frequentadores da reunião, a suposi-

ção de terem vindo ao mundo por uma porta exclusiva do Jardim do 

Éden. À vontade, a pura nata do novo medievo não poupava ninguém.

O oitavo congresso da Liga da Europa Livre seguia de vento em popa.

__

– A produção de energia europeia recuou cinco pontos! 

O norueguês Ole Uhtan Trekensaer exaltava-se no plenário con-

tra o “assalto à mão armada” à economia do continente. Seus colegas 

apoiavam a indignação. Por esses dias, a culpa dos subúrbios que se 

formavam nas periferias de Oslo, Munique e Paris era dos imigrantes 

que abarrotavam a Europa Central com suas esperanças e estômagos 

vazios. A identificação dos problemas era tão simples quanto jogar a 

primeira pedra.

Esse tipo de dialética era o que fomentava a ascensão da Liga da 

Europa Livre. O bem contra o mal. A ordem das civilizações tradicio-

nais contra o perigo dos povos estrangeiros. Exemplos não faltavam. 

A falência das vinícolas na Itália tinha como culpado o cultivo dos 

parreirais sul-africanos, que a golpes de técnica entregava “vinho de 
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negros” a preços em conta às bodegas napolitanas e de Roma. Na Grécia, 

o desemprego era culpa da invasão albanesa. A vida britânica, por 

outro lado, piorava pela supremacia das máquinas asiáticas com seu 

poder de trabalho inigualável. Para cada problema, um culpado com 

rosto próprio. 

A primeira pesada manifestação xenófoba veiculada em algum 

jornal europeu ficou perdida no meio de reparos à queda das bolsas ou 

às condições gerais do comércio com a China. Era um grão de milho, 

mas a essa ideia se somaram a segunda, a terceira e a quarta. A lavoura 

pegou sol e começou a dar colheita O pensamento solitário virou reunião, 

que virou passeata, que virou comício, que virou assembleia. A revolu-

ção da Europa branca agora clamava seu direito hereditário: o padrão 

cinco estrelas, suprimido pelos parasitas que deveriam voltar para o 

seu lado do Mediterrâneo. Nada une e aproxima como um bom ódio. 

A Liga da Europa Livre era um sucesso indiscutível.

__

Dias antes, quando uma procissão de ternos e vestidos começou 

a subir as escadarias principais do cinco estrelas Plaza Centurial, em 

Madrid, as rádios e TVs começaram a anunciar que a fina flor da xeno-

fobia europeia tinha chegado. A frente envidraçada e a imponência 

das instalações impressionavam a maioria dos hóspedes e tratavam 

de manter os curiosos a distância. 

Mais um dia de debates terminava. A noite trazia a intimidade dos 

cálices de vinho e o luxo dos queijos e caviares. A janta dos membros 

fundadores estava marcada para a exatidão protocolar das 9h em ponto. 

Aprontando tudo, os serviçais mediam a distância entre os talheres e 

pratos e cuidavam do estado impecável dos tapetes. Em seus quartos, 

os convivas vestiam seus melhores trajes. As mulheres em uma profu-

são de casacos de pele, e os homens em ternos pretos ou cinza-escuros. 
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Todos calçando sapatos de um brilho pessoal e intransferível, polidos 

pelos assalariados da plebe até que as flanelas rasgassem. A Liga era 

também um manifesto pela restauração da pompa europeia, bem como 

dos servilismos necessários para a existência de qualquer padrão cinco 

estrelas que se desse o respeito.

Às 8h55, tudo estava pronto. Com os convivas a postos, o líder do 

grupo, comendador Wilhem von Baumschadt, levantou-se para realizar 

seu breve mise-en-scène antes do rega-bofe:

– Colegas, o que escutamos aqui, neste dia, é só uma amostra da 

realidade. Como a Liga avisa há anos, os perigos avançam sobre o 

continente europeu. A mendicância desses imigrantes, o apoio que 

recebem da mídia e a degradação que geram em nosso modo de vida... 

Esses são os inimigos da Europa!

O barulho das palmas subia pelo ar. Alexia Andrieva, representante 

russa que afirmava ser, por estudos de genealogia, remota descendente 

dos Romanov, encarava o colega alemão com o jeito de sempre. 

O comendador arrematou: 

– Essa gente deve ser expelida da Europa com rigor industrial, 

como se fosse bicho! A verdade é que se comportam como animais 

indefesos para obter ajuda no primeiro porto que encontram. Bichos! 

Bichos é o que são!

A plateia gostava de ouvir determinadas coisas, e o comendador 

sabia. Após o jantar, com o estômago e o ego alimentados e feliz com 

a impressão causada, von Baumschadt levantou-se do assento com 

seu porte de imperador teutônico perdido no tempo. Estava na hora 

de se recolher.

__

O comendador dirigiu-se ao sexto andar do hotel e abriu a porta 

do quarto 615. 
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Após o banho, sentou-se na pequena mesa para apreciar o conjunto 

de chá e biscoitos que a gerência do estabelecimento tinha deixado. 

O nobre alemão riu da subserviência. A bebida, doce e quente, caía 

bem antes do repouso noturno.

As pálpebras começaram a abrir e fechar. Então, o homem 

entregou-se aos seus lindos sonhos de nobreza enquanto a noite de 

Madrid corria pelos ponteiros do relógio. No entanto, a madrugada 

começou a queimar por dentro do comendador. Um peso no corpo 

acordou-o por volta das 2h da manhã. Depois, perto das 3h, um enjoo 

e uma sensação de calor interromperam o passeio de charrete pelas 

ruas de sua Colônia. Às 7h, von Baumschadt abriu os olhos e enxer-

gou a superfície na sua frente. Virou-se mais uma vez e compreendeu 

que estava perdido na imensidão de um grande travesseiro. Tinha 

diminuído de tamanho.

O nobre comendador olhou ao redor. A cama se descortinava 

como uma avenida branca.

__

O distinto von Baumschadt, assustado, sentia entrar por suas 

perninhas uma capacidade nova e estranha. Era loucura: parecia ter 

virado um sapo. Como é que se poderia ser nobre e segurar as taças de 

Veuve Clicquot sendo uma pequena coisa verde? O homem deu o pri-

meiro pulo como quem amassa o recorde olímpico de salto em distância. 

Entendeu tudo. Rei morto, rei posto. O novo anfíbio saiu pererecando 

com as patas em meio aos agora gigantes móveis de madeira escura 

da suíte madrilenha. Parecia perdido em uma página de Alice no país 

das maravilhas. Cruzou o quarto e deu com o espelho em sua frente. 

A imagem não mentia: seu corpo agora era uma coisa saltitante de dez 

centímetros por cinco. 

– Meu Deus!
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Mesmo assim, ainda falava. Olhando para o teto do quarto como 

se fosse um naco distante do firmamento, pensou no que fazer. Com 

mais alguns pulos, alcançou o criado-mudo e chamou, pelo viva-voz 

do telefone (e agradeceu como nunca a existência desse recurso), a 

presença rápida de mr. Edward Buttler, o membro britânico da Liga 

e seu faz-tudo para assuntos administrativos, acomodado no quarto 

620. Depois, tomou intimidade com suas capacidades acrobáticas: 

pulou da estante perto da saída até a maçaneta da porta e, com um 

peteleco indeterminado, girou o trinco da fechadura. Quando o inglês 

chegou, já fardado com sua gravata borboleta, recebeu a orientação 

para girá-la. Entrou e exclamou um “O que é isso?” com o máximo 

espanto que sua fleuma inglesa permitia. O sapo pediu calma e 

começou a se explicar. Quinze minutos depois, com seus novos 

deveres a tiracolo, mr. Buttler abriu a porta para saírem. Lá se iam 

o gentleman inglês e o galante sapo alemão pelo corredor do hotel 

cinco estrelas europeu. 

Em segundos, junto ao companheiro, o nobre teutônico evoluía a 

base de impulsos em direção ao quarto 617, onde encontraria a segu-

rança do colega italiano Giorgio Andrielli. Desesperado, reverberava, 

com sua voz humana, um pedido de socorro.

– Giorgio! Giorgio! Abra, abra agora! 

Os dois ouviram barulhos parecidos com um pocotó-pocotó. 

Um corpo se aproximou pelo outro lado. Sentiram alguma força sendo 

aplicada à maçaneta. A porta, então, fez uma fresta minúscula. Era o 

suficiente para a entrada. O alemão tomou outro impulso e invadiu 

o quarto em um desespero cinematográfico, e o inglês atrás. Onde 

estava Giorgio?

O homem-sapo obteve de sua visão uma imagem extraordinária. 

Com uma pelagem bege e a crina bem cuidada, olhava para ele um 

cavalo assustado por trás da cama.

– O senhor também?



UM DIA NA VIDA 
DE RAFAELA
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– Não adianta, pai. A esquerda é diferente!

Rafaela de Almeida Braga era uma legítima jovem brasileira. Crítica 

de políticos e adversários ideológicos, vociferante contra os bancos, os 

pecuaristas e os senhores industriais, as suas indignações eram todas 

parecidas. “Sou contra isso tudo que tá aí”. A boa militante fincava sua 

bandeira política na cozinha, na área de serviço ou no pátio da faculdade, 

entre uma aula de Antropologia I e a fila do café no intervalo.

Rafaela tinha princípios e andava com eles sempre debaixo do 

braço. A escopeta mental estava sempre engatilhada contra o primeiro 

apóstolo da ordem pública que cruzasse a sua frente. Proclamava 

vitórias no ônibus, no elevador e nas conversas repetidas com o pai, 

ou quando saía evangelizando plateias invisíveis contra o rigor das 

paredes de casa. Em festas de fim de ano, não havia saudoso dos 

tempos antigos que a desafiasse. Era a menina tiro e queda, a enfant 

terrible do debate político.

Naquela sua vida palpitante de pequena adulta, ela demorou 

pouco para transformar o discurso do quarto em passeata e assem-

bleia. Na primeira manifestação popular, atingida por um espasmo 

de gás lacrimogêneo arremessado pela vilania do braço estatal, 

Rafaela fez nascer o ódio revolucionário. Um dia, no meio de tanta 

convicção, em uma tarde de calor indo para o trabalho, ela parou 

no semáforo com seu carro pago a prestações. Olhou para os lados, 

para a frente e sentiu uma fila opaca de insatisfações fedendo a 

capitalismo barato.

__

O automóvel no asfalto anunciava o clima agressivo e escaldante 

do dia a dia e de seus afazeres. A luz de trânsito e a faixa de segurança 

continham os motoristas apressados, cada um a seu modo censu-

rando em silêncio o sinal vermelho. Faltava um minuto para a largada 
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da corrida que duraria até o próximo sinal, lombada eletrônica ou 

quebra-molas. Sempre as proibições estatais, sempre elas. A necessi-

dade da paciência caía como água quente nos nervos dos mais variados 

pais e mães de família.

– Rosas! Quem quer rosas!

– Quanto o ramalhete?

– Um trocado, minha senhora.

– Cinco reais?

– Está ótimo! Bom dia para a senhora.

Rafaela notou o diálogo acontecendo em um carro ao seu lado. 

Em vez de a cena despertar nela um chumaço de algodão de ternura, 

veio a comiseração. O senhor de uns 60 anos, em um sol de erupções 

vulcânicas, vendendo flores no semáforo. Para agradar os passantes 

do tráfego, o homem vestia-se em um traje admirável: uma bermuda 

jeans xadrez muito bem cerzida e camisa social para dentro do cós. 

As manchetes do jornal de TV, as postagens virtuais: a guerra 

da mente jogava com a cabeça de Rafaela como numa mesa de 

pingue-pongue. Parada no trânsito, grudou ao pensamento de sempre 

uma comichão da atitude. Decidiu comprar todos os ramalhetes nem 

que lhe custasse o salário do mês. Buscaria o dinheiro onde fosse, mas 

decretaria o fim do trabalho daquele homem, naquele dia, debaixo do 

chicote capitalista dos 40 graus. Dane-se o relógio-ponto e os aborre-

cidos afazeres correspondentes. Era hora de agir.

A jovem tomou a pista da esquerda, que dava para um posto de 

gasolina, e saiu determinada rumo à conquista, nem que fosse por um 

dia, do seu mundo ideal.

__

O posto não tinha caixa eletrônico. Rafaela retomou a condução 

do automóvel como se organizasse uma greve. Era o ânimo do aqui e 
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agora, o abandono das teorias em detrimento da ação. À distância de 

um quilômetro, o Mercado Souza e Filhos tinha a máquina de saque 

e pague necessária e redentora. O trajeto era curto. Saiu imaginando 

a cena culminante, a volta ao semáforo, a compra de todas as rosas. 

Para exibir até o último ato seu arsenal particular de dignidades, ainda 

daria carona ao distinto senhor.

Na chegada ao mercado, ela deu de cara com a placa sinalizando 

as vagas do estacionamento. Com pressa, colocou o carro no primeiro 

espaço e foi ter com a beleza de seu plano.

No corredor do supermercado, notou os registradores e empaco-

tadores dispostos em filas de organização. Em cada caixa uma dupla 

regiamente uniformizada, os registros de botões sendo apertados 

e apertados e cobrando os preços das mais amplas mercadorias, os 

chumaços de dinheiro movendo-se de um lado para outro do tecido 

social. “Débito ou crédito?”, “Trinta ou sessenta?”, “Visa ou Master?” 

Rafaela posicionou-se na fila do caixa eletrônico enquanto a multidão 

comprava e comprava. Digitava a senha para o esperado saque de 

duzentos reais quando ouviu uma voz alta e trêmula, ao mesmo tempo 

demonstrando ódio e medo.

– É um assalto! Passa o dinheiro!

Distante vinte metros da dupla de meliantes, Rafaela só pensava 

em respirar fundo e manter a calma. Debaixo das primeiras lágrimas 

da infância, sua mãe a tinha ensinado a vencer situações como aquela 

no dia em que a ainda menina-criança, solta no mar de Cidreira, reco-

nheceu desesperada no boto passante ao seu lado a silhueta de um 

falso e fatal tubarão.

__

Naquela sociedade do imediatismo que Rafaela gostava de criticar, 

nada era mais rápido do que uma bala. O primeiro dos dois projéteis 
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invadiu a área dos caixas do supermercado com a velocidade que anun-

cia a morte. Em um segundo, ela ouviu o estampido e um barulho oco 

como uma casca de árvore caindo. Alguém estava no chão. O segundo 

tiro foi dado para cima: era o desespero da criança assaltante na fuga, 

um fedelho de arma em punho e que batia as canelas na velocidade 

de quem busca uma bola que escapa pela cerca no campo de pelada.

Rafaela estava paralisada, mas foi a empacotadora Roberta, soldada 

do exército do supermercado, quem caiu em combate. Ela chegou perto 

da vítima e observou o sangue no pescoço. Teve mais medo do que a 

atingida. Roberta falava com uma calma destoante do momento, como 

se brincasse de bonecas ou ajudasse a mãe a colocar a mesa. Como 

se um dia tivesse refletido que o sonho de ser atriz, substituído pela 

necessidade do sustento como empregada de supermercado, obrigasse-a 

a passar sua adolescência não gravando cenas com galãs de novela, 

mas ensacando pacotes de macarrão e detergente ad infinitum, até o 

dia em que num assalto tomaria um tiro; depois, seria consolada pelo 

gerente de turno com um tapinha nas costas e uma fala do tipo “É o 

quinto assalto aqui apenas esse ano”. 

– Eu acho que pegou de raspão, moça – sussurrou a empacotadora 

para Rafaela.

Essas eram as coisas que aconteciam com moças que deixavam 

de ser atrizes.

Rafaela sentiu uma emoção indefinida saindo pelo peito. O coti-

diano e todas as suas desimportâncias, a alteração de ânimo no bar ou a 

conta atrasada da TV a cabo estavam agora medidas com a régua certa. 

Ali estava o sangue colorindo e sujando o chão marrom do supermer-

cado: a tintura da vida real. O pequeno corpo de Roberta estendido no 

chão, a lágrima que saía de seu olho esquerdo, um fiozinho de choro 

infantil de quem teve um pesadelo, tudo antes das três horas de uma 

tarde de calor impraticável. Era a batalha do dia a dia, a cruz diária do 

povo. Um sofrimento repetido e indeterminado. 
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Rafaela sentiu uma vergonha de si própria quando se levantou. 

Sem ter contado os minutos, surpreendeu-se com outro acontecimento 

já tomando a atenção do lugar. Vinha uma procissão de passos de 

homens e mulheres com fardas rigorosas e botas muito bem engraxadas. 

A polícia chegava ao local.

A sirene da ambulância soava anunciando sua disponibilidade 

para os prontos cuidados que se fizessem necessários. Dentro do esta-

belecimento, remexiam-se três núcleos de decisão: os enfermeiros, os 

policiais da investigação e os gerentes comerciais. Os últimos pressio-

navam os dois primeiros. 

– Quanto tempo demora a perícia, inspetor? Hoje ainda não bate-

mos a meta.

Rafaela, sem dinheiro e sem entender a pressa vigente no local, 

acabou convocada à delegacia para dar explicações. Foi e depôs. 

Mandou-se embora com seu carro, atordoada, mas com a missão na 

cabeça. Ânimo! A tarde quente corria pela metade e ainda eram neces-

sários duzentos reais. O crime ao que parece fora esclarecido. Àquela 

hora, seu autor, o jovem das canelas velozes, já repousava estático no 

necrotério municipal.

__

Refeita parcialmente do susto, Rafaela e seu automóvel ganhavam 

de novo as ruas da cidade. Era a caminhada gloriosa do altruísmo. 

A condutora esboçava o novo planejamento para o saque do dinheiro, 

e o relógio dava o tempo necessário para a execução da tarefa. Saindo 

da delegacia, ela tomou a via asfaltada que conectava a repartição ao 

centro da cidade. As horas batiam no relógio da sacristia, como diria 

Graciliano Ramos. Rafaela era fã de Vidas secas e São Bernardo.

O trajeto ia sendo vencido quando, à frente, um pequeno engar-

rafamento surgiu para retardar a locomoção pelo asfalto. Um ônibus 
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parado do lado direito da via era a parte mais visível da aglomeração. 

O arranca e para intermitente foi concedendo proximidade à cena. 

À visão do ônibus juntou-se a de uma bela caminhonete Mercedes 

estacionada à esquerda e, no centro, um tecido branco circundado 

por bordas vermelhas que, sinuosas, avançavam pelo piso rastejando 

como uma cobra peçonhenta e assassina. O lençol que represava a 

curiosidade pública era a notícia do crime em forma visual. Havia 

um cadáver no asfalto. 

Chegando perto, Rafaela notou que parte de uma das pernas 

teimava em escapar da dignidade geral aplicada ao corpo pelo tecido 

branco. O pé direito, visível, estava calçado por uma bota de intenso 

marrom, aplicado, cumpridor, com um solado duro e forte projetado 

para resistir às intempéries de climas variados. O homem, escondido 

pelo véu providencial, era vasculhado pelas imaginações do redor, que 

cochichavam suas impressões. A morte é um estado de desrespeito à 

vida, e o pequeno detalhe daquela sobressalência maltratava os olhares 

mais sensíveis e alimentava a câmera fotográfica do repórter do jornal. 

Na civilidade da calçada já se encontrava a família do morto. A mãe 

e os dois filhos, parados, tipo estátuas. Os rostos com expressão mise-

rável e trivial, como se fossem placas de trânsito. Um menino muito 

menino carregava o bico nos lábios; o outro, maior, chorava lágrimas 

contínuas e dava soluços espaçados. A mãe, um poste, era a tempe-

rança e a resignação: cada braço apoiando o ombro de um filho como 

se dessem uma notícia. Éramos quatro, agora somos três. 

Rafaela, de dentro do carro, entendeu a cena no momento que a 

viu. “Marvin, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor”. Veio 

à cabeça uma das músicas de seu repertório. Os dois meninos ali, para-

dos, esperando o caminhão do legista e, na sequência, toda a vida sem 

o pai. Era uma fila de crueldades. Do outro lado da rua, conversando 

com guardas de trânsito, o homem ao lado da Mercedes falava com a 

calma de quem passa uma xícara de café.


