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Apresentação

Conheci Lacy Ribeiro em 1982, quando participava, junto a 
outros poetas/contistas que, ainda engatinhando, mal sabiam se a 
literatura poderia nortear-lhes a vida, da aventura chamada Ofici-
na Literária. À frente, como timoneiras eficientíssimas, iam Deny 
Gomes e Neida Lúcia Moraes, orientadoras pacientes cujas ideias 
absorvi como se verdades fossem. Foram bons aqueles tempos. Aos 
vinte anos – sim, já os tive! –, a literatura era ainda uma possibilida-
de. Pois se tornou certeza ao travar contato com duas figuras que, 
diante de mim, encaravam o ofício com seriedade: Oscar Gama, 
querido amigo, e Lacy Ribeiro, com quem nunca privei, mas, quan-
do nos encontrávamos, era sempre uma boa oportunidade.

Não estive no lançamento de seu primeiro livro, Primeiro Passo. 
Um título premonitório e óbvio, que expressava uma carreira bem su-
cedida que estava por vir. Antes que meu primeiro livro, Diga Adeus 
a Lorna Love, viesse a lume, Lacy já trouxera à vida Contos de Réis, o 
qual li e do qual gostei, sempre à espera de uma oportunidade que nun-
ca veio: a de conversarmos sobre sua escrita, seu timbre, sua narrativa. 
Algum tempo depois, já não sei exatamente quantos anos, estive mais 
uma vez diante dela – em situação avessa. Encontrava-me com amigos, 
na livraria Logos, aos sábados. Éramos seis homens que, despretensio-
samente, conversavam, entre cafés e livros, sobre todos os assuntos. Um 
jornal local fez uma matéria e, além de entrevistas os cavaleiros da távo-
la, lançou um protesto de Lacy quanto ao possível sexismo do grupo. A 
pífia contenda não se tornou um debate – mas bem que poderia ter-se 
tornado. Ouvir Lacy argumentar sempre foi, para mim – mesmo nas 
poucas chances que tive –, motivo de admiração, de orgulho por co-
nhecê-la, de vê-la armar os períodos, de articular as ideias. 

Hoje cá estou, quase anônimo, diante de um texto que, 
construído, expressa minha admiração. E o orgulho mencionado 
no fim do parágrafo anterior se repete e se mantém porque Lacy 
merece que a eternização não se resuma a suas palavras em seus 
livros. A cidade precisa tanto conhecê-la quanto ele merece esse 
conhecimento. Faço minha parte como poder público e aqui está a 
homenagem que esse mesmo poder oferece. Espero que apreciem!

Vitória, 2018 
Francisco Grijó, escritor e Secretário de Cultura de Vitória
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Prefácio

Este “Olhar Marginal. Lacy Ribeiro: Vida e Obra” escrito pelo 
professor Ediphôn de Souza é o 29º volume da coleção Roberta Al-
mada, criada pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de 
Vitória para homenagear os escritores capixabas. Esta Coleção que 
se iniciou há 25 anos e que já tratou de importantes nomes das letras 
capixabas como Roberto Almada, Amylton de Almeida, Haydée Ni-
colussi e tantos outros, agora homenageia a ficcionista e poeta, advo-
gada e escrivã de polícia Lacy Ribeiro (1948-2013), assassinada bar-
baramente em sua residência, crime ainda não desvendado dentre os 
milhares que ocorrem fruto da violência generalizada em nosso país.  

Lacy Fernandes Ribeiro nasceu em Barra de São Francisco, em 
1948. Passou a residir em Vitória em 1964, formando-se em Direito 
pela Ufes. Escrevia, desde jovem, crônicas, contos, romances, ensaios 
e poesias, tendo publicado sua primeira crônica, Uma criança pobre, 
em 1965, no jornal da Igreja Presbiteriana de Vitória. Passou 17 anos 
sem publicar nenhum de seus escritos, surgindo, em 1982 com o livro 
de estreia Primeiros passos, um volume de poesias (seu único trabalho 
no gênero). A partir daí, a escritora de quem se disse “maldita, ben-
dita, iluminada, querida por todos e mal entendida por alguns”, con-
sagrou-se como uma importante escritora capixaba, publicou vários 
volumes consistentes de contos e crônicas, dentre os quais se destaca o 
clássico Avenida República: diário na madrugada, publicado em 1987. 
Em 1989 ganhou prêmio no Concurso Literário Capixaba na categoria 
Romance, pelo livro “Rocks e Baladas de Marcos Furtado” e em 1990 
foi premiada no Concurso Literário Capixaba na categoria Contos, 
pelo livro “Contos Bastardos”. Em 1993, ganhou prêmio na categoria 
Infantojuvenil e publicou o seu livro infantil “Grades Suspensas”, pela 
Lei Rubem Braga. Seu último livro foi o romance confessional “Paixão 
de cárcere: romance proibido”, publicado em 2009. Lacy foi assassinada 
em sua casa, no bairro Nova Carapina II na Serra, região metropolita-
na de Vitória, no dia 03 de Janeiro de 2013.

Este livro é uma homenagem que se faz a essa grande escritora, 
uma das mais representativas da chamada “Geração Marginal”, no 
Espírito Santo, ao lado de Amylton de Almeida, Milson Henriques, 
Luiz Fernando Tatagiba, Waldo Motta e Sérgio Blank.

Prof. Dr. Francisco Aurelio Ribeiro
Presidente da Academia Espírito-santense de Letras
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Introdução
“Sou analfabeta para estes seus livros, mas sei ler 

o que você não aprendeu. Leio sua vida” 

Sentado no banco ao centro do Parque Moscoso, consigo ver 
a minha frente o ponto de ônibus com alguns pretos segurando 
suas cestas cheias de guloseimas, prontos para trabalhar no siste-
ma de transporte, adentrando portas traseiras. Cem anos se pas-
saram e, aparentemente, há resquícios de que nem a Lei Áurea foi 
seguida. Ao lado do ponto, meus olhos se deparam com um velho 
carrancudo que pelo seu andar exala mau cheiro a quilômetros de 
distância, talvez um hálito seco de cachaça, ou a falta de banho das 
últimas semanas; os odores se misturam e a sua imagem como um 
todo fedia, rostos se viram ou torcem o nariz. Já dentro do parque 
sou atraído pelo burburinho que acontecia perto da ponte que cor-
tava o córrego perpassando o Parque. Meus ouvidos aguçados se 
aproximam mais e mais do pequeno balbucio das três senhoras e 
o meu olhar, ao encontrar o olhar das três, percebe imediatamen-
te que elas reparavam em alguém. Segui assim os olhares curio-
sos das senhoras fofoqueiras. Todas cochichavam sobre um casal 
lésbico que andava livremente de mãos dadas. As moças sorriam 
e acariciavam-se uma a outra. Num instante, ambas se desgruda-
ram, quando perceberam um homem que vinha do lado oposto em 
direção a elas olhando fixamente. Viro-me para o lado oposto do 
Parque e noto que o sol já estava buscando seu repouso, ao mes-
mo tempo, percebo que as travestis que ali começavam a chegar 
já tinham repousado durante o dia: agora elas estavam despertas, 
provavelmente atravessariam a noite de costas para o Parque. 

O Parque tudo via, tudo comportava, tudo repelia e tudo es-
cutava. O Parque era um ser inexistente, com vida onipresente. O 
Parque era fraco, surdo, mudo, mas de tudo sabia. Meus olhos in-
cessantes perfuravam todas as barreiras que eu um dia entenderia. 
Meus olhos eram o Parque e o Parque era a voz de Lacy Ribeiro.

Nascida em Barra de São Francisco no dia 18 de Março de 
1948, mudando-se para a capital capixaba nos anos 60, Lacy Ri-
beiro – poeta, cronista, contista, romancista, secretária bilíngue 
e policial civil – começou na cena literária capixaba com passos 
singelos lançando o seu primeiro livro “Primeiro Passo” de forma 



independente no início dos anos 80, livro que foi recebido com 
cautela por grande parte de críticos e escritores capixabas. Entre-
tanto, a escritora começou a dar passos mais largos e ambiciosos, 
dando imagem ao trabalho que marcaria a sua história na litera-
tura produzida no Espírito Santo tendo como pano de fundo os 
resquícios do período ditatorial e principalmente evidenciando 
uma literatura povo, que ganhou força no Brasil inteiro e também 
no estado do Espírito Santo, o qual já possuía nomes como Waldo 
Motta e Fernando Tatagiba na literatura marginal e agora recebia 
uma voz feminina por meio dos importantes “Contos de Réis” e 
“Avenida República”. 

Lacy foi premiada duas vezes por seus célebres livros “Contos 
Bastardos” e “Rocks e Baladas de Marcos Furtado”, tendo ambos 
os títulos sido publicados através do Concurso Literário Capixaba. 
Sem contar o prêmio recebido pelo livro “Grades Suspensas” na ca-
tegoria infanto-juvenil, o qual foi publicado através da Lei Rubem 
Braga. A autora também lançou, após um grande hiato sem novas 
publicações, o livro “Paixão de Cárcere”. Talvez esse seja o seu livro 
mais pessoal e dolorido. 

Com uma pequena vida literária, Lacy produziu todo tipo 
de texto, abordou todos os temas execrados pela Ditadura Militar 
e, com a sua grande habilidade em observar, ela transformou um 
lugar marginalizado em uma literatura que escancarava o que não 
podia ser visto ou sentido. 

Frente à grandiosidade de sua curta vida literária, este livro 
é concebido afim de que adentremos no interior da marginalidade 
capixaba através de uma série de recortes de todas as obras já pu-
blicadas por Lacy Ribeiro. Contemplem o que de mais humano foi 
produzido em verso e em prosa.  

Ediphôn Souza Alves
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Notícia Biobibliográfica

A LEGIÃO ESPANTADA

Amylton de Almeida

Lacy Ribeiro trabalha como secretária numa multinacional 
que tem sua sede fora da cidade de Vitória, no Espírito Santo, onde 
ela reside, no centro da cidade.  Para ir ao trabalho, ela acorda de 
madrugada. E o que poderia ser uma rotina – esperar o ônibus que 
conduz os funcionários – de repente se transforma, através de sua 
aguçada e ferida sensibilidade, num livro com um único cenário: 
a Avenida República, no bairro Parque Moscoso, um espaço ge-
ográfico que, nos anos 50, abrigou a burguesia e seu cenário de 
mentira, e, hoje, com o crescimento da cidade e sua transferência 
político-ideológica para bairros afastados, expõe o que sempre se 
esconde por trás da arquitetura de fechada do fascismo caboclo: a 
indigência, a miséria, a solidão e o espanto de centenas de pessoas 
que fazem a noite, a madrugada e o início do dia.

Poderia ser um tema fácil, como foi para cronistas que pre-
ferem a superfície. Mas Lacy Ribeiro que, em sua estreia na ficção 
(CONTOS DE RÉIS), focalizou o terror promovido nos anos 70, 
tem um projeto maior: a redescoberta das pessoas por trás de toda 
essa miséria e de toda a ideologia de domínio que as cerca. Porque 
o cenário de Lacy é o cenário do sonho: para essa legião de espan-
tados que ela focaliza neste livro, a Avenida República encerra uma 
série de mistérios. Nos anos 20, na mesma região, concentrava-se a 
boêmia da cidade. E, hoje, mesmo com a desfiguração, a mudança 
da alta classe média, a gradativa ocupação do comércio e da indús-
tria, a Avenida República aceita, numa ramificação, prostíbulos mi-
seráveis, antigos hotéis com interior escondendo um passado que 
só suas paredes registram, um cinema popular, um parque cheio de 
árvores, mas fechado, o eterno ponto de táxi (alguém poderia ser 
socorrido durante a noite? prostitutas sairiam com seus gringos?), 
e mistérios insondáveis: nas pracinhas, há milênios, todos os ex-
cluídos, de uma forma ou de outra, se reúnem, à espera da palavra? 
À espera do profeta? À espera da resposta? Repito: uma legião de 
espantados. Se há um único cenário, há também uma única cena: 
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o artista no ponto de ônibus, observando, captando o fim de uma 
ideologia de aparato e o mistério do ser humano expulso – aquele 
ser humano da porta dos fundos, o que não tem uma voz, o que 
não tem porta-voz, o que depende unicamente do fazer artístico 
para existir. Apresentando uma galeria de personagens tais como 
são e, apesar disso, expondo suas verdades para além de si mesmos, 
Lacy Ribeiro cria uma imagem poética que é uma expressão para 
os outros seres humanos desta cidade.

Nunca com facilidade, pois Lacy dispensa o óbvio, catando, 
escolhendo a recompondo a imagem através de sua sensibilidade 
em pequenos textos, que nascem completos e definitivos. Lacy não 
quer só o aparente e o factual. Lacy persegue o mais escondido, o 
abandonado, o posto de parte, o inútil; para além do realismo, da 
demagogia, do constrangedor. Nem que, para isso, ela permaneça 
– sempre é quarta-feira de cinzas no cenário deste livro – cheia de 
confetes e serpentinas.

Lacy não está no ponto de ônibus com as mãos cheias de pei-
xe e de pão. São imagens o que este livro contém. Mas ainda assim 
– a palavra certa é maná.
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Cronologia

1948
Nasceu em 18 de Março de 1948, em Barra de São Francisco, 

interior do Espírito Santo.

1964
Mudou-se de sua cidade natal, para Vitória, a capital do Es-

pírito Santo.

1965
Publicou sua primeira crônica “Uma criança pobre” no jor-

nal da Igreja Presbiteriana de Vitória.

1977
Teve seu conto “A casa dos monstros” classificado entre os dez 

melhores da Revista Ficção, não tendo sido o mesmo publicado.

1982
Publicou seu primeiro livro de poemas chamado “Primeiro 

Passo”, assinando como Lacy Fernandes Ribeiro.

1986
Publicou seu primeiro livro de contos, intitulado “Contos de 

Réis”.

1987
Publicou o livro “Avenida República: Diário na Madrugada”, 

livro intitulado por Fernando Tatagiba como uma Literatura-vida.

1987
Teve a orelha do seu livro “Avenida República” escrita por 

Fernando Tatagiba, no texto “Com o ruído das ruas”.
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1987
Teve o prefácio do seu livro “Avenida República” escrito pelo 

seu grande amigo Amylton de Almeida com o título de “A legião 
espantada”.

1989
Ganhou prêmio no Concurso Literário Capixaba na catego-

ria Romance, pelo livro “Rocks e Baladas de Marcos Furtado”. Li-
vro que narra a história de um homossexual que se apaixona pelo 
seu vizinho, num período ditatorial.

1990
Ganhou prêmio no Concurso Literário Capixaba na catego-

ria Contos, pelo livro “Contos Bastardos”, no qual Lacy aprofunda-
se mais neste gênero literário com contos mais densos e longos.

1991 
Publicou os dois livros recém-premiados “Rocks e Baladas de 

Marcos Furtado” e “Contos Bastardos”.

1993
Ganhou prêmio na categoria Infanto-Juvenil e publicou o 

seu livro infantil “Grades Suspensas”, contemplada pela Lei Rubem 
Braga.  Livro que narra a história de um pássaro que tem como sua 
casa uma gaiola.

2003
Compôs a música “Tardes” junto da cantora Ester Mazzi, lan-

çada no disco homônimo. 

2009
Depois de quinze anos sem dar as caras no mundo literário, 

publicou o livro “Paixão de Cárcere” que narra a história real da 
paixão de Lacy por um presidiário durante o tempo em que ela 
trabalhava no presídio.
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2013
Lacy foi assassinada em sua casa, no bairro Nova Carapina 

II na Serra, região metropolitana de Vitória, no dia 03 de Janeiro 
de 2013.

2014
Foi homenageada pelo VI Bravos Companheiros e Fantas-

mas, evento promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da 
Literatura do ES (NEPLES) sendo um dos palestrantes o escritor 
Francisco Aurélio Ribeiro com o estudo crítico “Vida, paixão e 
Morte de Lacy Ribeiro”.

2016
Teve uma resenha “O leão é sempre mais forte que o cor-

deiro”, escrita por Anaximandro Amorim sobre o seu último livro 
“Paixão de Cárcere” para o site Tertúlia. 
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Estudo Crítico

VIDA, PAIXÃO E MORTE DE LACY RIBEIRO 
(1948-2013) 

Francisco Aurelio Ribeiro (AEL-IHGES) 

“A nossa literatura está se transformando. Se 
atualizando. E isto graças a Lacy Ribeiro, que passa- 
os olhos lúcidos - na alvorada para ir trabalhar, reco-
lhendo as sobras dos sonhos. Junto, certamente, vêm 
alguns pesadelos”. (Luiz Fernando Tatagiba)

Lacy Fernandes Ribeiro, poeta, contista, romancista, nasceu 
em Barra de São Francisco, ES, em 1948, tendo vindo para Vitória 
ainda jovem, para estudar e trabalhar, como foi o destino de tan-
tos capixabas de sua geração. Era o dia 31 de março de 1964, data 
em que se iniciava a ditadura militar, que marcaria os vinte “anos 
de chumbo” nos quais viveríamos a repressão, o medo, a falta de 
liberdade e que se refletiria na literatura de toda uma geração, de 
uma forma mais ou menos realista. Para ela, escritora de viver até 
a última consequência o que escrevia, a literatura se apresentava 
como uma forma de denúncia das misérias sociais, com um olhar 
misto de ternura e de encantamento pelos miseráveis dos guetos e 
das sarjetas escuras de Vitória, personagens de sua prosa mínima 
com quem convivia na ida para o trabalho ou para a faculdade de 
Direito. Vitória, capital do Espírito Santo, tinha deixado de ser a 
cidade provinciana, bucólica, idílica do passado, para se transfor-
mar numa cidade congestionada, violenta, segregadora, com a vin-
da de milhares de pessoas iludidas pela possibilidade de trabalho 
nos grandes projetos industriais implantados em seu entorno pelos 
ditadores militares e pelo êxodo rural provocado no campo pelo 
desmatamento e pela erradicação dos cafezais. Para muitos, Vitória 
foi a capital da esperança que, logo, se tornaria uma Derrota. A lite-
ratura de Lacy Ribeiro retratou essa mudança e esses personagens. 
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Em nenhum livro de história geral ou do Espírito Santo, se pode ler 
com tanto realismo essa transformação social e o “zeitgeist” dessa 
geração como na prosa de ficção de Lacy Ribeiro e Fernando Tata-
giba ou nos poemas de Waldo Motta.

Lacy Ribeiro é de uma geração pós-segunda guerra, da qual 
participaram, também, Amylton de Almeida (1946-1995) e Luiz 
Fernando Tatagiba (1946-1998), seus amigos e que escreveram o 
prefácio e a orelha de um de seus primeiros livros, “Avenida Repú-
blica”, publicado em 1987. Os três pertenceram a uma geração que 
beberam na literatura existencialista de Sartre, Camus e Simone de 
Beauvoir, sorveram o que de melhor havia na geração “beat” norte
-americana de Kerouac, Salinger e Ginsberg, curtiram a “nouvelle 
vague” francesa de Margueritte Duras e o cinema psicológico-exis-
tencial do norte-americano Douglas Sirk, do alemão Fasbinder e 
do sueco Bergman. Era uma geração que lia, amava, odiava e vivia 
intensamente cada dia como se não houvesse amanhã. De alguma 
maneira, souberam que a vida lhes seria curta e breve.

A obra de Lacy Ribeiro se opunha a tudo o que se fazia, até 
então, na literatura dos capixabas. Pelo menos com relação à lin-
guagem, aos temas e aos personagens. É o que dizia Luiz Fernando 
Tatagiba, na orelha do livro “Avenida República”: “Deixemos a bur-
guesia, os beletristas, com sua literatura de salão. De casa colonial, 
de varanda aveludada. Mergulhemos de vez na esquina. Aí estão as 
escadarias, os bares, becos, a baía de Vitória. O boteco, a praça, a 
avenida. O submundo do prostíbulo e da ponte. Aí estão os ônibus 
superlotados, a carona inesperada da madrugada. A aventura de 
viver. Aí está Lacy fazendo uma literatura-vida, viva, dura e madu-
ra. Com o ruído das ruas.”

Acompanhei, desde o início, a carreira literária de Lacy Ri-
beiro, capixaba nascida no interior, como a maioria de nós, e que 
foi assassinada, brutalmente, em sua residência, em janeiro de 
2013. Seu primeiro livro publicado “Primeiro Passo”, poemas, foi 
lançado no mesmo ano em que entrei na UFES, em 1982. Desde 
aquela época, já pretendia estudar a literatura contemporânea feita 
no Espírito Santo, objeto de minha tese de doutoramento defen-
dida oito anos depois. O livro de poemas de Lacy Ribeiro não me 
chamou à atenção, pois era mais um livro de poesias subjetivas de 
uma escritora que se propunha dar o “primeiro passo” na litera-
tura. No entanto, minha percepção mudou, quando ela publicou 
Contos de Réis, em 1986 e Avenida República, 1987, pela Ed. Cá-
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tedra, do Rio, contos-crônicas, uma prosa minimalista, elaborada 
em linguagem literário-poética quase jornalística. Naquele mo-
mento, vi que Lacy Ribeiro era uma escritora madura com enorme 
potencial literário, que se enquadrava na chamada “literatura mar-
ginal”, neorrealista ou neonaturalista daqueles anos, fugindo das 
características do “realismo fantástico”, ou “mágico”, predominante 
na década anterior. No Brasil, a chamada “geração marginal” ou 
“neonaturalista” gerou escritores como João Antônio, Ivan Ângelo, 
Sérgio Sant’Anna, Oswaldo França Jr., Carlinhos Oliveira e muitos 
outros prosadores e poetas. No Espírito Santo, Lacy Ribeiro veio se 
juntar a Luiz Fernando Tatagiba, o maior representante dessa gera-
ção, Amylton de Almeida, Antônio Alaerte, Milson Henriques, To-
ninho Neves e Waldo Motta, escritores que faziam uma literatura 
de realismo social, que retratava personagens considerados como 
marginais ou desajustados de todo tipo, alijados pela engrenagem 
capitalista que a todos moía e consumia. Em sua literatura, Lacy 
Ribeiro os colocava como protagonistas da cena literária, com uma 
linguagem realista, sintética, minimalista, nos dois primeiros livros 
de contos, “Avenida República” e “Contos de réis” ou verborrágica 
e barroquizante em “Contos bastardos”.

O que caracterizava as narrativas curtas de Lacy Ribeiro era 
a linguagem hiper-realista, fragmentária, mínima, mais próxima 
da linguagem jornalística, ou mesmo da publicitária, que se con-
solidava naqueles anos recém-saídos da ditadura militar e perdi-
dos numa encruzilhada econômica sufocada pela hiperinflação 
sarneysita e desesperançada,mas, ao mesmo tempo, extremamente 
libertária, após ter saído de uma ditadura de duas décadas,  como 
se pode ler em “A Legião Gay”: “Travestidas ou não, as bichas são as 
mais felizes das madrugadas. Riem das caras das pessoas e do des-
prezo que vem depois das surpresas. Vorazes, absorvem os últimos 
instantes da noite, estufando os pulmões. Entre sorrisos e beijos, 
despedem-se umas das outras e evaporam-se como se evaporam 
os anjos” (In: Avenida República, 1987, p. 73). Passava-se por um 
momento de luta libertária e as causas feminista, gay, ecológica, 
pacifista bem como o movimento de afirmação da negritude, indí-
gena e de outras “minorias” estavam em evidência.

Naquele momento, vivia-se o espectro do surgimento da 
AIDS, inicialmente considerada uma “peste gay” e 1985, data ini-
cial de sua produção literária em prosa, tornou-se emblemático 
pela morte de Rock Hudson, primeiro grande astro de Hollywood 
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vitimado por essa doença. Na década seguinte, a de 1990, haveria 
um retrocesso no espírito “libertário” da década anterior, devido à 
grande mortalidade provocada pela AIDS, ainda sem os medica-
mentos que reverteriam, anos depois, essa situação;  à assunção ao 
poder do governo Collor e ao desmantelamento da esperança que 
não vencera, totalmente, o “medo”. Daí para frente, Lacy Ribeiro 
silenciou-se e nada mais publicou por mais de duas décadas, fenô-
meno também ocorrido com outros escritores da mesma geração 
como seu amigo Sérgio Blank, e mesmo, Waldo Motta. A morte 
de Amylton de Almeida, em 1995 e a de Fernando Tatagiba, em 
1998, seus principais interlocutores, também são marcos a consi-
derar-se aos que quiserem investigar as razões desse hiato impro-
dutivo numa carreira literária tão rápida e promissora como fora a 
de Lacy Ribeiro.

No mesmo ano em que Lacy Ribeiro lançava Contos de Réis, 
histórias curtas que enfocavam os marginais de toda sorte da so-
ciedade brasileira recém-saída da ditadura militar (1964-1985) e 
caída na realidade da bancarrota econômica, Fernando Tatagiba 
lançava um manifesto chamado “Por uma Literatura-Povo, por 
uma Literatura-Rua”, em que dizia: “A Literatura Capixaba, exce-
tuando-se a poesia, sempre foi feita pela burguesia -beletrista por 
excelência. Sendo assim, essa burguesia-fascista ou “liberal”, mas 
definitivamente alienada, estava obviamente afastada do povo, das 
ruas, do cheiro muitas vezes doloroso do ser humano comum da 
esquina.[...] É necessário que a Literatura Capixaba [...]mergu-
lhe de vez na rua, na passarela comum, se encharque de povo, de 
pessoas simples, gente da esquina e da praça.” (In: Rua, 1986). Os 
contos de Lacy Ribeiro seguem à risca o manifesto de Fernando 
Tatagiba, em “Rua”: ser uma literatura que retrate o povo, a rua e 
a sua fauna humana. Numa linguagem sintética, contida, irônica, 
excessivamente realista, crua, às vezes, sem ser fácil ou malcuida-
da, Lacy focaliza o submundo de Vitória, as suas madrugadas e 
personagens: mendigos, pivetes, prostitutas e travestis. Seus temas 
recorrentes são: a miséria, a solidão, a violência, o desamor nos 
grandes centros urbanos.

Mesmo fazendo uma prosa naturalista, contos como “Ban-
quete” (Em “Contos de Réis”) e “A Cega” ou “Novenas de Esperan-
ça” (Em “Avenida República”) revelam um lirismo quase românti-
co, que denunciam a miséria social através do sentimento do “eu”. 
Vejamos: “A moça cega surgia da esquina da farmácia São Lucas, 
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tateando o espaço, ajudada pela bengala. Não se viam seus olhos 
detrás das lentes escuras, mas ela nos percebia e nos desejava bom-
dia, sorrindo. Era comum sermos cutucados pela sua bengala, nas 
costelas, nas nádegas e nas pernas. Quando ela acertava alguém, 
pedia desculpas e sorria. O garoto que vendia jornais é que não 
gostava muito dela, pois, agachado ao lado da pilha de jornais, de 
vez em quando levava umas bengaladas na cabeça. Quando ele no-
tava que ela se aproximava com o seu toc-toc, levantava-se e colo-
cava-se na defensiva. Se, por acaso, esquecia-se ou distraía-se por 
qualquer coisa, era acertado em cheio na cabeça. Passava a mão 
na dor e nos olhava sem graça, mas, o pequeno jornaleiro, como 
os outros, ajudava-a, nas madrugadas chuvosas, amparando-a na 
calçada escorregadia”. (“A Cega”. In: Avenida República. 1987, p. 
31). Chama à atenção, no texto, o eu narrador plural, observador 
e participante da cena narrada. Ele está junto de seus personagens, 
vivendo com elas, a cega, o pequeno jornaleiro, os outros, a solidão 
das noites de quem espera o ônibus lotado, numa solidariedade 
compartilhada e não sem conflitos. 

Lacy Ribeiro seguia uma cartilha ideológica e literária. Mi-
litante da esquerda, filiada ao Partido Comunista do Brasil, foi 
advogada, secretária de multinacionais, aproveitando “tudo que 
extrai de suas experiências ombro a ombro com o povo humilde, 
o que trabalha, o que fica desempregado, o deslembrado dos que 
dominam”, conforme consta da sua biografia, onde também se lê: 
“Lacy Ribeiro, escritora maldita, bendita, iluminada, querida por 
todos e mal entendida por alguns, faz uma literatura diversificada: 
poesia, contos, crônicas, romances, ensaios etc” (In: Contos Bas-
tardos, 1991).Desde suas primeiras obras, foi saudada como nome 
promissor, ao lado de escritores capixabas já consagrados, como 
se pode observar no prefácio de Contos de Réis, feito por Moacir 
C. Lopes: “Lacy Ribeiro veio para incorporar-se aos grandes fic-
cionistas brasileiros, e chegada de uma terra, Espírito Santo, onde 
têm surgido escritores de primeira grandeza, dentre os quais posso 
destacar os de quem melhor conheço a obra e sou fiel admirador, 
como José Augusto Carvalho, Reinaldo Santos Neves. Chega em 
invejável companhia”.

  A prosa realista-documental de Lacy Ribeiro retratava o 
povo da rua, a fauna humana que habita as madrugadas, os bares, 
os pontos de ônibus. Com uma linguagem sintética, contida, irô-
nica, hiper-realista, às vezes, por sua crueza, sem ser fácil ou mal 
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cuidada, Lacy focalizava o submundo das ruas de Vitória, seus per-
sonagens marginalizados: mendigos, pivetes, prostitutas, travestis, 
drogados, desempregados. Seus temas recorrentes eram a miséria, 
a solidão, a violência, o desamor, a vida urbana. Mesmo fazendo 
uma prosa quase naturalista, Lacy Ribeiro nunca deixou de ser líri-
ca, idealista, romântica, às vezes, como se pode ver nos contos qua-
se jornalísticos de Contos de Réis, na prosa fragmentária e mínima 
de Avenida República ou nos contos catárticos e verborrágicos de 
Contos bastardos.

O auge de sua carreira literária ocorreu ao ganhar dois con-
cursos literários do DEC, hoje SECULT, na categoria romance, em 
1989, com Rocks e Baladas de Marcos Furtado, obra que temati-
za as dificuldades do protagonista para assumir sua homossexu-
alidade, na sociedade provinciana de Vitória dos anos 60 e 70 e, 
em 1990, na categoria Contos, com Contos Bastardos, sua melhor 
obra literária. Nos sete contos, há uma narrativa catártica, enfocan-
do personagens marginais, psicóticos, num cenário final de século, 
pós-moderno. Lacy Ribeiro ganhou mais um prêmio, em 1993, na 
categoria infantojuvenil, com seu conto Grades Suspensas e de-
sapareceu do cenário literário. Fez concurso para a Polícia Civil 
e passou a trabalhar diretamente com os marginais que sempre a 
seduziram. Apaixonou-se por um deles, presidiário e contou essa 
história no romance autobiográfico Paixão de Cárcere, Romance 
Proibido, sua última obra, publicada em 2009. Mais uma vez seu 
nome sumiu das páginas culturais e literárias da cidade, só apare-
cendo, em janeiro de 2013, nas páginas policiais, assassinada com 
sete facadas por um de seus personagens.   

Francisco Aurelio Ribeiro (AEL)
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PRIMEIRO PASSO

Quando comecei a erguer-me
ela chegou sorrindo
e eu pensei que fosse
uma fada.
Suas pernas longas
pareciam troncos
de uma bela árvore,
e seus cabelos cheiravam 
a Primavera.
Deu-me as mãos suavemente
e levou-me no meu
primeiro passo.
e compreendia, rindo,
o meu desequilíbrio, 
a minha insegurança.
Quando aprendi a andar
senti falta do seu regaço
e da sua voz a me chamar
para sí, com promessa.
Algumas vezes, me lembro,
eu a ví triste, suavíssima. 
Depois, nunca mais a ví.
E hoje, de vez em quando,
meu coração desata a chorar 
de saudade. 

INFÂNCIA

Conhecêmo-nos num dia 
de festa, quando, no céu,
flutuavam balões coloridos
e fogos de artificio
enchiam o ar de gotas
prateadas que desciam
brilhando, feito pedaços
de sol preguiçoso de Inverno.
Entre nós nasceu uma sólida
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e fiel amizade
e um compromisso sério
Algum tempo depois
a vida nos separava.
Despedimo-nos em silêncio, 
com os lábios trêmulos.
Ficamos nos olhando sem
coragem para dizer adeus
e pressentíamos que nunca
mais nos tornaríamos a ver
Num ímpeto de coragem
virei-lhes as costas e corri.
E quando voltei-me para
acariciá-la com o último olhar 
ela havia desaparecido.
Apenas  no ar permanecia o seu
doce e inebriante perfume.

ADOLESCÊNCIA

Ainda me lembro da sua
tempestuosa chegada
na minha cama de criança,
no meu corpo frágil,
na minha mente estreita.
Ela chegou apressada,
quase sádica,
me comprimindo os gestos
que ainda eram soltos,
puros, livres, bizarros.
Chegou me sufocando a mente
ainda povoada de contos de fadas
onde sapos viraram príncipes 
e o rei andava sem roupas
pelas ruas do seu reino.
Chegou me apertando a alma
cheia de hinos e cânticos, 
de preces, de salmos e provérbios.
Ela chegou, sem que eu a esperasse.
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E, como forte relâmpago,
chareou  o mistério da escuridão
pacífica e aconchegante na qual
todo o meu ser pequeno pulsava
em ritmo compassado, feliz.
Os segredos começaram, mordazes,
a torturar-me o coração aflito. 
As perguntas eram levadas, 
com pudor, ao cérebro.
As dúvidas surgiram.
As descrenças cresceram,
tomaram forma.
A obstinação de descoberta
solidificou-se, enrijecendo os lábios.
E meu coração buscava respostas 
para concluir as verdades embrionárias
que mexiam-se nas estranhas.
Os livros se amontoaram, audazes.
A Bíblia, tantas vezes relida, 
procurou seu canto, tinta na borda 
pelo primeiro vinho da primeira Ceia,
dando lugar aos Sartres,
aos Kants, aos Erasmos, aos Nietzsches,
aos Gorkis, aos Confúcios e a toda
procissão de propagadores de prolípticas
e intricadas realidades.
Todos eles tomaram vida ativa
nos meus tenros e suspeitos anos
de ignorância compreensível.
E ela continuou, tirana,
roubando-me os sonhos e sonos
E uma realidade empedernida
foi colocada, aos poucos, 
na minh’alma desarvorada
por pensamentos incompletos.
Depois ela se foi vestida de negro.
Levava um aspecto sombrio no rosto.
Sua face pálida, os olhos cansados,
transmitiam toda sua tristeza
por ter-se alojado em meus
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aposentos escuros, por tanto tempo, 
sem, contudo, ter sido respeitada
nem sequer amada.
E, resignada, ela se foi, 
trôpega de silêncio,
sem deixar vestígios
da sua infeliz e nocente estada.   

POEMA A UM AMIGO PRESO 
(A Perly Cipriano – 1978)

Quero dizer-te da saudade 
que conosco deixaste
quando te demitiram de nós.
Quero dizer-te que, cá
do lado de fora, estou
tão prisioneiro quanto tu.
Minhas mãos estão tão atadas 
quanto as tuas,
meus passos tão curtos
quanto os teus,
pois, meu amigo, 
aqui do lado de fora,
nos prenderam também.
A poesia ainda moribunda
e tudo está tão escuro
quanto aí na tua prisão.
Não invejes a minha sorte
porque também ando aflito
arrastando as correntes
pesadas pelos corredores
sombrios do cárcere da vida
na esperança de um dia
poder cantar e dançar
sem medo de ser pego
em flagrante delito.
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INSEGURANÇA

Não sei dizer
se este meu desejo
é verdadeiro
ou se é fantasia
desta minha cabeça
tão cheia de sonhos
e de poesia,
que ora pensa,
que ora sonha
com essas coisas
de amor...
Não sei dizer
se esta minha alegria
é verdadeira
ou se é ironia
desta minha vida
tão cheia de voltas
e de surpresas,
que hora nega,
que ora entrega
essas coisas
de amor...
Não sei dizer
se esta minha vontade 
é verdadeira ou se é vaidade
desta minh’alma
tão cheia de medo
e de segredo,
que ora chora,
que ora ri
com essas coisas
de amor...
Não sei dizer
se este meu prazer
é verdadeiro
ou se é ilusão
deste meu coração
tão cheio de idas
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e de investidas,
que ora crê,
que ora duvida
dessas coisas
de amor...
Não sei dizer
se esta minha ventura
é verdadeira
ou se é brincadeira
deste meu destino
tão cheio de manha
e de trapaça
que ora perde,
que ora ganha
com essas coisas
de amor...
Não sei dizer
se este meu êxtase
é verdadeiro
ou se é fragilidade
deste meu corpo
tão cheio de ardência
e de incoerência,
que ora atinge,
que ora restringe
essas coisas 
de amor...
Não sei dizer
se este meu orgasmo
é verdadeiro
ou se é passageiro
nestes meus nervos
tão cheios de espasmos
e de marasmos,
que ora me bastam,
que ora me afastam
dessas coisas 
de amor...



33

A FELICIDADE

Foi assim... numa vez,
ela me apareceu correndo.
Não sei de onde surgiu,
se dos cantos dos rios
ou dos braços dos ventos.
No princípio não entendi
por que ela me queria.
Mas eu percebi que trazia
flores no seu regaço.
Acostumei-me, então, 
com o seu cheiro, de noite ao deitar
e no acordar do dia.

Foi assim... numa vez,
Ela me desapareceu correndo.
Não sei para onde fugiu,
se para os cantos dos rios
ou para os braços do vento.
No princípio não entendi
por que ela me fugia.
Mas eu percebi que levava
flores no seu regaço.
Acostumei-me, então,
Sem o seu cheiro,
De noite ao deitar
E no acordar do dia.
   

DO MENDIGO

Quem te levou ao desgraçado vício
de estender humildemente a mão
para implorar o malsinado pão
que te sustenta no teu vil ofício?

Quem foste tu antes de entregares
teu corpo à esta vida imunda?
E tu’alma – tonta e vagabunda – 
em que vão vagueia, em que lugares?
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Que sonhas tu, no teu dormir insano
quando insetos sobre ti voejam,
quando vermes tua carne desejam
no negro reduto sob-humano?

Que desilusões te levam à triste
e à tão tortuosa caminhada
por esta tão pedregosa estrada
sem levar objetivo em riste?

O que buscas neste andar rápido,
neste ir e vir tão desesperado?
O que queres, assim descontrolado,
encontrar neste teu viver vápido?

Por que  protestas assim flagelado?
Será pelo destino que te traiu
ou pela viveza que já te sumiu
de dentro do frágil corpo gelado?

Por que escondes neste sujo manto
teu corpo que, por certo, foi amado
por alguém, e agora profanado
segue nidoroso e sem encanto?

Por que deste teu serpear nefário?
(Antes te salvasse a morte boa
te levando desta vida à toa,
desta constante via de calvário).

De que cenário da vida saíste
para cair nesta profunda vasa?
Que dor maior teu peito extravasa
através do papel que assumiste?

De que gestos de amor tu nasceste?
Tiveste alegrias de infante?
E por que desventura as perdeste
e nunca as encontra adiante?
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Para onde vão teus pensamentos?
Onde alcançam? Em que horizonte?
E estas rugas marcadas na fronte
traduzem realmente teus tormentos?  

Para onde teu embaçado olhar
fareja algum ponto luminoso?
Aonde teu ofego cavernoso
te leva neste eterno farfalhar?

Fugitivo do apertado rancho!
À procura de promissoras plagas
onde as passadas fossem mais largas,
onde pudesses te sentir mais ancho.

Não encontrarás nesta trajetória
o eldorado que em vão procuras,
e chegarás apenas às escuras
veredas de uma viagem inglória.

Exilado na tua própria terra!
Retrato de uma sociedade vil
de falso acrotismo que encerra
evasivas e embuçado ardil.

Fiel ermitão das sujas calçadas!
Que ao ocultar-te põe-te às mostras,
que ao esquivares assim te prostras
a curiosidades disfarçadas.

Palhaço de feia envergadura!
Possui a arte de poder transformar
o desejo de rir ao de prantear
nesta pose de cômica loucura.

Filho pródito! Enganado irmão!
Andas trôpego, mas não é de vinho:
é a ausência de algum carinho
que te torce o passo e a razão.
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Androide tonto! Bêbado pareces
Quando estranhas frases balbucias!
E estas tão confusas dislogias
serão blasfêmias ou amargas preces?

Amor eterno da cruel solidão!
Tomado foste por seu companheiro,
a qual no teu momento derradeiro
é quem te dará a extrema unção.

Fantasma! És horror dos otimates.
És estorvo daqueles que fatiam 
faisões de ouro, e depois vadiam
sonolentos sobre os seus disparates

Bravo herói da sangrenta batalha!
Quando um dia tu tombares então
que o querido auri-verde pendão
possa servir-te de bela mortalha!

E que te leve a viçosa parça
aos deuses do refulgente Olimpo!
E que cingido de dourado nimbo
Sejas recebido â mesa farta!

POETA SEM PORTE

Não posso abusar da pena:
a rima seria pequena
a poesia ainda menor
e nada seria pior!
Pois tudo anda tão certo,
a felicidade por perto...
Mas o meu mais belo verso
um dia verão, confesso.

Não sou mais o de outrora, 
e se versejar agora
serei poeta sem porte
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a gracejar da sorte
que finalmente me quis, 
pois ando tão feliz!
Mas o meu mais belo verso
um dia verão, confesso.

Não posso quebrar o encanto 
destes dias sem pranto, 
deste marasmo de amor, 
pois sou poeta da dor 
e não sou dado a aleivosia:
não posso trair minha poesia!
Mas o meu mais belo verso
um dia verão confesso.

VAZIO

Ah...
É este vazio
por dentro,
e a vontade
de ficar
indolente,
sem vestes,
sem plumas,
descalço,
parado
nas ruas,
na vida
no mundo...

Ah...
É este vazio
por dentro,
e a vontade
de ficar
mudo,
fechado, 
trancado,
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escondido, 
distante
de tudo
e sobretudo
de todos...

Ah...
É este vazio 
por dentro,
por fora,
que fica
incrustado,
dormente,
pesado,
no peito
cansado
no corpo
jogado
neste vazio...

FIM DE FESTA

Meus amigos,
meus inimigos
a festa acabou!
Respeitam, por favor,
a minha vontade
de ficar sozinho.
Saiam depressa
antes que amanheça
e o sol aqueça
o jardim, 
pois,
ai de mim!
Preciso ficar
mais um pouco
com a noite
e respirar o ar 
do dormitar
das flores
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Contos de Réis
NA SOLEIRA DA PORTA

Evito qualquer tipo de intimidade com ele. Procuro me des-
dobrar nos serviços de casa e me aprimoro na culinária. Pra es-
quecer e abafar essa dor que carrego no peito, desde o dia em que 
soube que ele é comunista.

Rezo e me benzo, porque toda vez que ele se senta no degrau 
da escada da porta que dá pra rua, vejo se transformar. Seu rabo 
serpenteia na tábua lisa do assoalho, suas roupas ficam vermelhas 
e brilham como labaredas de fogo, seus chifres cortam o espaço 
como afiadas foices e seu corpo exala cheiro de enxofre. 

Qualquer dia desses – juro – eu o apunhalarei pelas costas 
com uma, duas, três, muitas facadas, e o bicho tombará para frente.

Na soleira da porta, sorrirei de prazer pelo sucesso do dever 
cumprido e rezarei com mais fervor.

 
FALOCRACIA

A mãe foi persuasiva: ruim com ele, pior sem ele! O pai con-
vincente: aqui pra casa ela não volta! O irmão lavou as mãos: não 
acho nada! O padre sentenciou: o que Deus une, o homem não 
separa! Os amigos juraram: homem é assim mesmo! Os filhos acre-
ditavam: Papai Noel existe sim! O espelho lhe respondeu: existem 
outras mais belas que você! O bom senso foi comodista: pra que 
mudar as coisas? O coração panfleteou: ame-o ou deixe-o! 

Assim, a paz voltou a reinar entre os falocratas que foram 
felizes até o fim.

EM CIMA DO MURO

O vento frio gelou seu corpo, recobrando-o para a realidade: 
era preciso aproveitar a madrugada. 

Procurando vislumbrar o espaço embaixo, o homem calcula-
va a distância que o separava do muro com o chão, e as consequ-
ências da escolha.
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Ambos os quintais estavam ali, à espera do pulo definitivo. 
Tinha que escolher, antes que perdesse a coragem. Acocorou-

se relutando em optar. 
O pulo, sabia ele, deveria ser perfeito e a entrada certeira. 
Se errasse, ficaria impedido de dar continuidade ao intento. 
Dando certo o pulo, valeria a audácia de penetrar na casa? 
O importante era acertar, fosse de que lado fosse. E teria que 

ser já. Lado esquerdo ou lado direito? Assustou-se quando uma 
coisa morna e macia lhe roçou as nádegas. Levantou-se, dando 
passagem ao gato. 

Voltou a posição anterior. As costas já doíam e a sede aumen-
tada a cada salivada que jogava no estômago. Passou a língua nos 
lábios secos, ajeitou a arma na cintura e se abraçou na sacola.

Ainda sentiu vontade de retroceder.   

O BOM BURGUÊS

O estômago anuncia a hora do almoço. O velho burguês segura a 
bengala e tenta se erguer. Agradece à Providência quando vê o moleque 
que caminha em sua direção, carregando a enorme caixa de isopor. 

Comprimindo a mãozinha magra que o socorre, o coração se 
lhe acelera e remorsos o desorientam por instantes: 

- Para onde? Ah, é por ali...
Do lado de fora da pracinha, enquanto aguarda o semáforo, 

ainda ouve, ao longe: 
- Olha o picolé! Olha o picolé!
Atravessa a larga avenida, sem medo. 

RODA GIGANTE

Nicolau. Nome de macho. O escrivão sorri, enquanto o pai 
orgulhoso segura o menino envolto em panos azuis. 

Nicolau, o pequeno Nico, a menor das criaturas, perdido na-
quela cidade do tamanho de um ovo. 

Nico, a ovelha negra da família. O excomungado. O menos 
significante que os revólveres, os prisioneiros, e os Doberman do 
pai delegado. 

Niquinho, para os mais íntimos. Atrás das bananeiras do pomar.
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Nico, o franzino e delicado Nico, sempre de mangas compri-
das e calças justas.

Nico, o rei dos papelotes, penteados, concursos de rainhas e 
desfiles de modas. 

Nico, que sonha conhecer Nova Iorque.
Nico pinico, para os moleques.
Nico, que só falta ser comunista, para o pároco que faz o sinal 

da cruz indignado.
O parque de diversões chega à cidade. Barraquinhas, roda-

gigante, tiro-ao-alvo.
O Rossi do pai está carregado? Nico, o possuído, confere. 
O rapaz simpático dá a partida. 
O aço está gelado.
Nico, reverente e curvado. Gotas de sangue saem no mancal 

da engrenagem ranheta da roda-gigante. 

TARDE DE AUTÓGRAFOS

O escritor, devidamente sentado à mesa onde começaria a 
autografar sua obra, inquieta-se quando vê se aproximar o menino 
sujo que estende uma folha de papel almaço encardida. 

Lê o cabeçalho: AJUDEM-ME A COMPRAR UMA CAIXA 
DE VENDER PICOLÉ.

Segura o queixo com os punhos fechados e desvia o olhar 
furioso para as ramagens das árvores da pracinha em frente. 

O bem-te-vi pára de cantar.
O menino pede, então, um exemplar dos livros.
Indignado, o escrito abraça os livros e dá o ultimatum.
O menino se retira, tropeçando nos sapatos dos que come-

çam a entrar. 
Aliviado, o escritor arma a caneta para o primeiro autógrafo.   

OS BEIJOS

Quando ele a tomava nos braços e a beijava, ela se diluía e 
saía de baixo daquele corpo, passava pelo buraco da fechadura e 
entrava no apartamento ao lado onde os beijos da outra eram in-
contestavelmente, mais dentro da boca.
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CHEFE DE FAMÍLIA

Nunca deixei faltar nada pra minha família! Sempre tivemos 
tudo, graças a Deus! Mas no começo foi duro! Trabalhei feito burro 
pra ter o que tenho hoje. Sempre fui honesto, trabalhador e cum-
pridor dos meus deveres. Comecei cedo. Não tive muito tempo pra 
estudar.

Sim, sempre fui comerciante. Fui agiota, mas na época em 
era legal. Sabe, gosto de andar estritamente dentro da lei. Se so-
nego Imposto? Quem não faz isso? Tenho um contador que é o 
máximo! Já dei de presente pra ele um apartamento. Pequeno, mas 
dá muito bem pra família dele. No ano passado, no Natal, dei um 
fusca pra esposa dele. Ela chorou feito uma boba e disse que nunca 
vai poder retribuir o que faço por eles. Vê se eu ía querer retribui-
ção! Meus filhos e minha esposa não têm nada do que reclamar de 
mim. Sim, sou muito religioso. Sou devoto a São Jorge. Está ven-
do essa medalha de ouro aqui? Carrego ela no pescoço há muitos 
anos! Comprei ela quando as coisas começaram a melhorar pro 
meu lado. É uma promessa que fiz. Ela só sai daqui depois que eu 
morrer. É isso aí, nunca deixei de ir á missa e obrigo todos lá em 
casa a irem também. Religião é coisa sagrada! Não, não gosto de 
política. Sou flamenguista doente. Só bebo socialmente, de vez em 
quando. Tenho algumas propriedades, mas já estão todas no nome 
das crianças. O escritório já passei pro comando do meu filho. Se 
ele é maior? Claro! Tem a sua idade e está quase se formando em 
Engenharia! Bonito? Sei lá! Esse negócio de achar filho da gente 
bonito é meio esquisito. Sim, viajamos muito. Daqui a alguns dias, 
vamos novamente ao sul. A firma está indo bem, graças a Deus! 
Meu filho é que andou com umas idéias ruins na cabeça, mas eu 
dei um chega pra lá nele e ele consertou. Ah, andava metido a es-
querdista, sabe, tipo assim de ficar falando besteiras lá em casa. 
Cortei a dele! Proibi aquelas amizades novas dele, e fui categórico: 
ou anda na linha comigo ou cai fora! Ele agora está como eu gosto: 
trabalha e estuda. Namora muito, o sacana! Veja você, que a fera 
tem três namoradinhas! O cara não é mole não! As meninas tam-
bém não dão trabalho. Aliás, os meus filhos são ótimos. Não tenho 
nada do que reclamar deles. O rapaz é só aquilo de esquerdismo, 
que já te falei, mas passou, graças a Deus. As meninas, tenho certe-
za que ainda não deram pra nenhum filho da puta. Fico ali, ó, em 
cima! Elas que se cuidem! Se fizerem besteira, já sabem! Comigo 
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é assim, não dou moleza não! Afinal, sou chefe de família e tenho 
responsabilidades! Este apartamento, aqui, ó, comprei há pouco 
tempo. O pessoal lá em casa ainda não sabe. E nem vai saber!  Se 
descobrirem? Ah, digo que é outro investimento! Todos sabem que 
vivo de negócios um apartamento a mais, um a menos, não faz 
diferença. Sabe, sou até muito bacana. Liberal? Ah, isso é que não! 
Minha esposa só sai comigo! Sozinha, só pra ir à igreja ou fazer 
compras. Agora, quanto aos meus filhos, você sabe como é; vocês, 
jovens, são foda! Se damos a mão, querem o braço todo! É isso aí! 
Comigo é um pouco diferente: dou umas arrochadinhas, de vez em 
quando... Mas eles podem levar os amigos lá em casa! Mas amigos 
do mesmo tipo deles; não esses malucos esquerdinhas que tem por 
aí! Eu até que gosto de ver aquela rapaziada brincando, tomando 
banho de piscina. Mas brincadeira sadia! Nada de palhaçada ou sa-
canagem! Tem domingos que dou churrasco lá em casa e o dia voa! 
Quando, lá pelas tantas, me lembro, já começou o Fantástico. Não 
gosto de perder  esse programa, de jeito nenhum... Ah, mas deixa 
isso pra lá! Já chega de falar sobre mim! Vamos conhecer o resto do 
apartamento! Acho que ele é do jeitinho que você gosta! Como é, 
Carlinhos, está gostando do nosso cantinho?

CONFISSÃO DE AMOR

Foi assim, cara: depois de vários meses de paquera, o safado, 
na hora da decisão, saltou fora e ainda me gozou e me chamou 
de bicha escrota. Fiquei louco da vida e fui pro jornal. Procurei o 
telefone que os putos dos meus colegas relaxados sempre tiveram 
do lugar. Não, não tinha ninguém na sala. Até que enfim achei o 
maldito telefone! Procurei na minha agenda o número da Polícia 
Federal. Foi fácil, cara, muito fácil! Do outro lado, o homem, com 
uma voz lindíssima, agradeceu pela informação. Por que fiz isso? 
Porra, cara, eu já não te disse? Eu tava puto da vida! Além disso, 
estávamos atravessando um momento de baderna e confusão e era 
preciso organizar. Expulsar os baderneiros. Esses comunistazinhos 
de merda tavam ganhando terreno. Porra, bicho, era demais! Eu, 
dedo-duro? Sem essa cara! Eu tava morrendo de raiva! Arranquei 
a moça da folhinha Pirelli e transformei ela em bucha de papel na 
lata de lixo. O mês de junho  de 1970 apareceu na estampa nova.  
Depois, fui até à máquina e datilografei o texto pro dia seguinte, 
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assinei embaixo e saí. Fui pra casa. O jogo tava quase acabando, e 
o Brasil já ganhava de três a zero. Os foguetes pipocavam no ar e a 
gritaria me encorajou pra telefonar pra casa dele. Ninguém aten-
deu. Não, ele morava sozinho. Ainda sob a proteção do barulho, 
tornei a discar. O telefone chamou, chamou, até desligar sozinho. 
Sei lá, mas acho que a polícia agiu rápido. Naquele tempo, era as-
sim. A coisa funcionava mesmo. Cheguei na janela. A festa tava 
no auge!  Éramos, mais uma vez, campeões! Aquela vitória foi me-
recida. Se senti remorsos? Qual é cara? Remorsos de que? O cara 
era comunista mesmo! Organizado e tudo! Não, sumiram com ele! 
Não nunca mais vi ele. A última vez foi quando ele me chamou 
de bicha escrota. Sabe, cara, ele foi a maior paixão da minha vida! 
Nunca mais me interessei por outro. Tive alguns casos, mas pai-
xão mesmo, só por aquele sacana! E pensar que eu há bem pouco 
tempo, tava caidinho por aquele esquerdista doido. Meu Deus, que 
perigo eu corri! Se eu o amei? Porra, põe amei nisso! Eu tava fis-
surado por ele! Claro que eu tinha esperanças! Não, infelizmente 
nós nunca tivemos nada. Um dia, ele me convidou para ir ao seu 
apartamento. Aliás, eu ia sempre lá, mas havia outras pessoas e aí 
eu ficava na minha. Nesse dia, eu fiquei entusiasmada, mas não 
aconteceu simplesmente nada. Ele queria fazer a minha cabeça, o 
sacana! Começou me perguntando um monte de coisas e me falou 
sobre suas idéias. Eu nem ouvia o que ele dizia e acabei confessan-
do o meu amor por ele. Que nada! Desviou a conversa e me propôs, 
novamente, estudar com ele alguns pontos que ele dizia serem im-
portantes, de um livro que não me lembro mais qual era. Sim, ele 
estava enganado comigo. Pensava que eu era seu camarada, porque 
eu andava com ele por todos os lados, respeitava suas opiniões e até 
concordava com elas, mas eu estava interessado era nele. Você sabe 
como é, eu tinha que ter saco, porque a gente tem que ter saco pra 
conseguir alguém. Não, não tive ninguém durante todo o tempo. 
Se ele sabia que eu tava gamado? Lógico que sim! Mas o sacana 
me cozinhava em banho-maria, até que me ofendeu e me tirou do 
sério. Sei lá, cara, não sei se vou me apaixonar de novo. Eu sei que 
perdi muito tempo com ele, mas você sabe, cara, o amor é cego.
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O BANHO

 “Nem vem que não tem”, ela sempre dizia, branca de talco, 
no lençol branco de Omo, toda vez que ele queria, doido de vonta-
de, chegado da rua. 

Ele dava meia-volta e volvia pro banho. Ducha fria, sabonete 
que fazia espirrar, toalha felpuda, chinelos limpinhos e pinto caído.

O que mais o incomodava não era o banho, mas pocar-se 
logo que se transformava em uma linda bolha, colorida, em volta 
do ralo box.

A VINGANÇA

Durante o tempo de noivado, comecei a me preparar para a 
vingança. Ninguém notou que eu já havia engordado alguns quilos.

Logo que me casei, aumentei o regime para engordar. Dei pra 
comer até empanzinado, mas os arrotos prolongados, e os peidos 
estridentes me aliviam.

Em menos de um ano, dobrei de peso.
Já na nossa primeira noite de casados, mandei servir um jan-

tar pra ninguém botar defeito. A suíte ficou repleta de comida du-
rante os dias que passamos no hotel.

Mandei reformar as portas e janelas deste apartamento por-
que as convencionais são muito estreitas. O problema agora é com 
a porta do elevador.

Hoje quase que não consegui  passar na porta da despensa. 
Preciso providenciar com urgência alguém pra fazer o serviço, se-
não como é que vou poder pegar os presuntos, as mortadelas, as 
linguiças, os queijos e esse montão de coisas gostosas, de madruga-
da, pra comer? A chave da despensa fica no meu bolso, mas, se eu 
perder esta, tenho uma duplicata debaixo do travesseiro.

Há muito tempo me desfiz de alguns móveis daqui de casa. 
Eles já estavam atrapalhando e eu esbarrava neles e era aquela des-
graça: todo dia tinha troço quebrado no chão. Mandei minha mu-
lher jogar fora tudo que fosse de louça, essas merdas que mulher 
gosta de trazer pra dentro de casa. Porcarias que não enchem bar-
riga. Agora o apartamento está confortável e espaçoso e eu posso 
passar de um cômodo pro outro sem medo de me machucar ou de 
derrubar as coisas.
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Ao lado do meu sofá de ver televisão, deixei a mesinha  - esta 
sim – onde coloco meus sanduiches. 

Quem faz as compras de supermercado sou eu. Minha mu-
lher fica horas e horas para guardar tudo. Fico satisfeito ao ver um 
certo pavor na sua cara. Estou progredindo. Comprei uma bacia de 
alumínio, das maiores, para fazer as refeições. O prato ficava cada 
vez menor. 

Sei que logo logo a cama de casal não vai dar mais pra nós 
dois. Ou mando fazer outra mais larga e reforçada ou ela que vá 
dormir em outro lugar. Do meu quarto eu não saio de jeito ne-
nhum. É daqui que fico de binóculo, na janela, vendo as piranhas 
do apartamento em frente. Peladas ou só de calça e sutiã. Fico logo 
de pau duro. Um dia, quase que o binóculo caiu das minhas mãos, 
quando apareceu carne nova, uma loira gostosa, de peitos grandes, 
lá na área de serviço.

Na semana passada, minha mulher levou uns tabefes por ter 
jogado minha balança no lixo. Fingi que estava furioso. Minha ba-
lancinha no lixo? Jamais! Por dentro eu estava contente porque a 
mulher já estava demonstrando impaciência. Estava dando certo  o 
meu plano. Os sopapos só foram pra manter a moral.

A única coisa que me chateia nesse regime é na hora de mijar. 
Não acerto a pontaria. Hoje estou meio cabreiro. Há duas horas 
que estou andando pela casa, pensando na vingança. A mulher 
está resistindo. Vou ter que caprichar mais no regime. Talvez uns 
quilos a mais e pronto. Aí quero ver a cara dela quando formos ao 
restaurante, ao parque com o nosso filho, quando recebermos  ou 
fizermos visitas, e principalmente quando, na praia, eu, de short 
curtinho, chamar ela pra passear de mãos dadas comigo.

Mas a minha vingança vai estar concretizada quando ela, de-
baixo de mim, começar a perder a respiração, olhos revirados, boca 
escancarada, branca e fria, gemendo, perdendo os sentidos, e eu 
gozando, gozando, gozando.

*Contos retirados do livro “Contos de Réis” de 1986.
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Avenida República
DESIGN PATÉTICO

Os sobrados antigos vão sendo cobertos por modernos, des-
proporcionais e ridículos revestimentos. A cada madrugada, mar-
quises, faixas, fiações elétricas, tapumes, pequenas remodelações 
ou mesmo totais demolições, transformam o casario em indefini-
dos e estranhos espectros arquitetônicos. O comércio desenfreado 
busca ocupar todo o casario, dilapidando-o e obstruindo-lhe as 
belíssimas fachadas, deixando-lhe alguns resquícios, quando não 
o descaracteriza completamente.

Algumas dessas magnificas construções sobrevivem às inves-
tidas do comércio, mas em precaríssimas condições. Nas madruga-
das, o casario dá a impressão de que não passa daquele dia. Triste, 
sombrio, abandonado, condenado e entregue nas mãos dos seus 
algozes, o casario espreita.

Eu passo por ele, com sentimento de culpa e fracasso, e olho
-o envergonhada. Uma sensação amarga me acompanha durante 
as madrugadas de convivência muda, à meia distância com o casa-
rio. Mas, com o tempo, ele passa a me compreender e, moribundo, 
ainda sorri para mim, lendo o meu coração.

No silêncio das madrugadas, nossos suspiros misturam-se, 
ora em gritos abafados de tristeza, ora em engasgos de alegria por 
nos vermos novamente.

Nas nossas solidões, confortamo-nos mutuamente. E até 
brincamos, apostando quem sucumbirá primeiro.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Índios Cheyenes com machadinhas na mão, bat-men, co-
lombinas, arlequins, pierrôs, super-homens, zorros, tarzans, ma-
rinheiros e piratas esbarram em mim, por descuido, brincadeiras 
ou mesmo revolta por terem que enfrentar de novo a vida tal qual 
ela é.

As músicas dos alto-falantes já estão silenciadas, mas muitos 
ainda pulam no meio da avenida, aproveitando as últimas sobras 
das canções impregnadas em suas cabeças.
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As alegorias despencam de suas armações e arrastam-se, 
mortas, no asfalto, agarrando-se nos pés dos que se despedem, 
querendo segui-los.

Cavalos brancos, cascatas, sereias, zumbis, gorilas, cachos de 
banana, pavões, e garças vão embora, percorrendo a avenida, len-
tos, tristes, rumando para o desterro.

Os cantos das calçadas, encharcados de urina, são perigosos 
e as quedas constantes.

Noivados são desfeitos em plena avenida, alianças rolam para 
dentro dos bueiros, e muitas mãos são pedidas em casamento. Na-
morados se abraçam, misturando as pinturas do rosto, ficando iguais, 
quase gêmeos. Mocinhas arrepiadas, com os bicos dos peitos salientes 
debaixo do cetim das mini-blusas e palhaços com as calças levantadas 
ligeiramente na frente, reprimem os desejos e voltam aos rebolados.

Os ônibus vêm chegando e poucos se apressam em ir embora. 
A dispersão parece que vai demorar, pois os corpos, já lassos, não 
obedecem à vontade. Muitos, embalados pelo sono, chegam a ron-
car, estirados ou encurvados sobre os braços, protegendo a cabeça.

Quando chego no ponto de ônibus, eles me olham e não en-
tendem porque estou vestida com o uniforme de trabalho. Acoto-
velam-se, mostrando-se para os colegas e riem risadas ocas e fedi-
das. Aos poucos, acostumam com minha presença e não reparam 
mais em mim. Mas, quando meu ônibus pára me apanhar, sempre 
ouço gracejos ou suspiros de piedade.

Procuro não me importar com isso. Afinal, este é o país do 
carnaval!

O que me chateia, de fato, é ficar, quase sempre, com o rosto, 
o cabelo e os braços brilhando de purpurina e estrelinhas e ver sal-
tarem em mim alguns confetes, enquanto atendo às ordens do chefe 
estrangeiro que acha, entre outras coisas, que este país não é sério.

GARIMPO NO CIMENTO

Feições finas, pálido, alto, magro, bem vestido, sapatos engra-
xados, e bem penteado, o homem vinha e ia, olhos fixos no chão.

Qualquer brilho chamava sua atenção e ele, rápido, esticava o 
pescoço de garça e mergulhava a mão no objeto. Atravessava a ave-
nida, desesperado, quase correndo, volteando  cabeça para os lados. 
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Quando encontrava uma moeda, ele a pegava, dava-lhe um 
beijo e a juntava às outras dentro da mão fechada. Se o brilho o 
enganava, balbuciava, zangava-se, jogava a coisa no chão e pisava 
em cima, batendo o calcanhar e cuspindo três vezes.

Balançando os braços compridos, desaparecia, para aparecer 
na madrugada seguinte.

O barulho que ecoava de suas mãos parecia o de chocalhos 
de mil cascavéis. 

A MÃE I

A mulher chegou, esticou os braços como que segurando 
uma bandeja, e me ofereceu seu bebê.

Seus olhos diziam o que seus lábios prendiam.
Chovia fininho, e ambos estavam molhados e seus rostos bri-

lhavam, lisos e magros.
Expliquei que eu estava indo para o trabalho e que não po-

dia ficar com a criança e que ela deveria procurar, depois das oito 
horas, a LBA, a FESBEM ou o Juizado de Menores. Mostrei onde 
ficavam estes órgãos, eram todos próximos e ela, certamente, en-
contraria alguém para ajuda-la.

Enquanto eu falava, algo dentro de mim me mordiscou e eu 
fiquei envergonhada por estar acreditando nas minhas próprias 
palavras.

Com os olhos cheios de lágrimas, a mulher encolheu os bra-
ções e voltou o bebê para junto dos seios murchos.

Virou-me as costas e, olhando para os lados, caminhou len-
tamente.

Da janela do ônibus, eu a vi com os braços estendidos no 
mesmo gesto, para uma senhora. O recém-nascido tinha acordado 
e mexia as mãozinhas acenando para o nada. 

SOCO NO ESCURO

O bêbado entrou na avenida, de punhos cerrados, esmurran-
do o espaço escuro. Sua silhueta negra lembrava um espantalho 
ou uma árvore morta, chamuscada pelas queimadas. O chapéu de 
palha amassado lhe cobria todo o rosto. Braços abertos, pendendo 
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o corpo para os lados, andando apressado, e parando, de repente, 
como se alguma coisa o amedrontasse.

No ponto de ônibus, espantava as pessoas com as pernadas e 
socos armados sem técnica e firmeza.

Todos se esquivavam dele e deixavam-no passar com sua ira.
Chegou perto de mim e levantou o punho em frente ao meu 

nariz. O medo me segurou no chão e não consegui correr. Fixei 
meu olhar no seu e esperei. Seus olhos vermelhos estavam incha-
dos e uma conjuntivite quase o cegava. Crostas de secreção puru-
lenta desciam pelos cantos e chegavam até as orelhas.

Desci o olhar e vi um par de lábios rachados, ensanguenta-
dos, tortos, abrindo e fechando, sem encostar um no outro, ten-
tando dizer alguma coisa. A voz saía rouca, sem vida e as palavras 
desarticuladas apagavam-se antes de sair de trás dos dentes que-
brados e bambos.

Voltei a olhá-lo nos olhos. Seu corpo fedido ia e vinha trazen-
do e levando a mão fechada, ameaçadora.

Encarando-me, ele baixou o braço, fez uma careta, virou-me 
as costas e deu um chute para o ar, e se foi, correndo na calçada.

Em sua direção vinham duas senhoras puxando crianças pe-
las mãos, apressadas. Deviam estar indo ao Centro de Saúde, en-
frentar a fila. A mais gorda estava com um bebê de uns 8 meses no 
colo. O homem se jogou em cima delas e deu um soco em seus ros-
tos, derrubando a mais gorda no chão. Ao dar o impulso, o bêbado 
caiu com as costas na porta de aço de uma loja.

As mulheres passaram por mim, chorando, com suas crian-
ças assustadas que olhavam para trás e tropeçavam  na calçada, 
sem compreender. 

Na penumbra, aquele monte de traços se mexia, talvez pro-
curando pelo chapéu que soltara de sua cabeça e voava, para longe, 
levado pela ventania.

 
A CEGA

A moça cega surgia da esquina da farmácia São Lucas tateando 
o espaço, ajudada pela bengala. Não se viam seus olhos detrás das 
lentes escuras, mas ela nos percebia e nos desejava bom-dia sorrindo.

Era comum sermos cutucados pela sua bengala, nas coste-
las, nas nádegas e nas pernas. Quando ela acertava alguém, pedia 
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desculpas e sorria. O garoto que vendia jornais é que não gostava 
muito dela, pois, agachado ao lado da pilha de jornais, de vez em 
quando levava umas bengaladas na cabeça. Quando ele notava que 
ela se aproximava com o seu toc-toc, levantava-se e colocava-se na 
defensiva. Se, por acaso, esquecia-se ou distraía-se por qualquer 
coisa, era acertado em cheio na cabeça. Mas, o pequeno jornaleiro, 
como os outros, ajudava-a, nas madrugadas chuvosas, amparando
-a na calçada escorregadia.

Era pontual. Chegava às 5:15 e não esperava muito pelo ôni-
bus de Vila Velha. Recusava ajuda na hora de subir e, ágil, embar-
cava para o trabalho, sorrindo para a vida que lhe oferecia os dias 
como eternas madrugadas.

DIA DE VACINA

As mães passam, apressadas para pegar um lugar melhor na 
fila, com os bebês no colo e arrastando os filhos maiores.

As crianças de mãos das, formam uma ciranda de choros, 
tropeções, escorregões e todas essas coisas de crianças empurradas 
pela vida.

A fila aumenta a cada minuto, como uma estranha procissão 
sem santos e esperanças.

O cansaço já se avizinha, e as mães suspiram profundamente, 
olhando para o espaço escuro que se afunila tenebroso.

Numa madrugada dessas, uma menina começou a gemer e 
tremer, aos pés de sua mãe. Seus ossos batiam, agora, no chão. A 
mãe, pedindo por socorro, gritava que sua filha estava morrendo, 
pegou a menina nos braços e saiu correndo, rodando em volta de si 
mesma, doida, desesperada, no meio do asfalto. Seu vestido levan-
tava e duas pernas magras executavam triste ritual.

Todos olhavam, sem saber o que fazer. A criança arroxeada 
soltava secreção pela boca, esticava-se para trás, e seu corpo fica-
va, ao mesmo tempo, enrijecido e mole. Os carros desviavam-se 
daquela suicida que não via nada ao redor, balançando a criança, 
tentando revivê-la voltou à calçada, passando à margem da fila, es-
barrando nas pessoas e chegou ao Centro de Saúde que ainda es-
tava fechado. Com força de fera, batia na enorme porta. Deixou-se 
cair, prostrada, no degrau da escada de pedra.
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AS NAMORADAS

Quando o jorro de luz, saído das portas subitamente levanta-
das da padaria, as iluminou, elas se separaram e soltaram as mãos. 
Baixaram a cabeça e arredaram-se para o cantinho escuro da calça-
da. Voltaram a se aproximar e a dar as mãos, timidamente.

As pessoas as olhavam de soslaio, mostrando, com meneios 
de cabeça e risinhos debochados, o espanto.

A que ficou na calçada teve um ataque de tosse, talvez pela 
fumaceira preta do cano de descarga do ônibus que lhe roubara a 
amada.

A SORTE PASSOU

Coloridas e exóticas, as ciganas surgiram do escuro e inva-
diram a avenida com o fulgor dos colares, brincos e pulseiras que 
reluziam, saudando a madrugada. As vestes multicoloridas farfa-
lhavam, quebrando o silêncio, enfeitando a vida e despoeirando o 
espaço.

No ponto de ônibus, debandaram-se, cada uma procurando 
alguém que lhe oferecesse a mão.

Perguntei à morena bonita de tranças que se aproximou de 
mim, dengosa, meio bailarina, leve, magra, misteriosa, se ela sabia 
ler livros como eu estava fazendo. Olhou-me nos olhos com tan-
ta profundidade que fiquei sem graça. Nunca ninguém havia me 
olhado tão dentro dos olhos.

Pegando minha mão direita e ainda me olhando nos olhos, 
respondeu:

- Sou a analfabeta para estes seus livros, mas sei ler o que você 
não aprendeu. Leio sua vida.

A unha comprida do seu fura-bolo acompanhava os traços 
da palma da minha mão, fazendo-me cócegas, o que me obrigava 
a dar pequenos puxões.

Ela perguntou, antes de profetizar:
- O que há? Está com medo?
Respondi que não; que era por causa das cócegas.
Continuou a examinar a minha mão. Comecei a examinar 

as suas: mãos geladas e sujas, dedos compridos, ágeis e perigosos 
como dedos de fera. Talvez fosse pela semi-escuridão, ou porque 
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eu estava sem óculos, mas não consegui ver nada de anormal em 
suas mãos. Senti repulsa pela fuligem e caracas que cobriam seus 
traços. Quando ela acabou de desvendar meu destino, perguntei se 
ela sabia ler os olhos. Respondeu irada:

- Sei sim! E os seus dizem que você não acredita em mim!
Disse que acreditava em tudo que ela havia me dito, mas gos-

taria imensamente de que ela lesse meus olhos.
Séria, pegou no meu queixo, levantou o meu rosto e chegou 

mais perto. Ficou, por alguns segundos, quieta, me olhando.
De repente, me abraçou. Estava fria e suas roupas cheiravam 

perfume velho.
Beijou-me os lábios e soltou minha mão direita que ainda 

segurava. Foi se afastando devagar, andando de costas, sorrindo. 
Depois, virou-se e correu calçada a fora. Suas tranças compridas 
batiam nas costas nuas. Na fuga, ela se esqueceu de me dizer o que 
viu dentro dos meus olhos.

O PREÇO DO CORPO

O casal desceu do Novo Hotel discutindo. O homem não 
queria pagar, e dizia, com sotaque, que “cinquenta ser muito caro”. 
De braços cruzados, mantinha ar de superioridade. A moça passou 
a agredi-lo, batendo lhe no rosto, no peito largo e tentava morder 
seus braços tatuados. Ele se defendia, segurando as mãos da moça 
e desviando o rosto.

Ela gritava, chorava e xingava e já estava rouca. De vez em 
quando, a tosse a impedia de prosseguir e ela quedava-se no meio 
da calçada, para, a seguir, recomeçar as agressões. A cada menção 
de se retirar, o homem era puxado, empurrado e obrigado a se de-
fender da moça. Por um descuido, levou uma mordida violenta na 
mão esquerda. Irritado, ele a esbofeteou, xingando-a em Inglês. Uma 
colega da moça apareceu em seu socorro e, agora, as duas atacavam 
o gringo dos dois lados. Ele acabou escapando maestralmente.

As duas andavam feito tontas, indecisas se iam embora ou 
não, ainda talvez à espera de mais um freguês.

Por fim, sentaram-se no degrau da escada do Bradesco. As 
mini-saias, coladas nos quadris, deixavam  à mostra as calcinhas 
de renda. De repente, a moça enganada pelo gringo recomeçou a 
chorar, desta vez entrecortando entre o choro com lamentações 
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pela vida que levava. A outra enxugava seus olhos, carinhosamen-
te, tentando acalmá-la, dizendo que a vida era assim mesmo: uns 
pagavam e outros não, e que o preço que a amiga tinha cobrado 
não era caro, o gringo é que era miserável, pois ali o preço era igual: 
na frente eram Cr$ 20 e atrás Cr$ 30.

*Crônicas retiradas do livro “Avenida República” de 1987.

Contos Bastardos
NOSSA SENHORA DO PARQUE

Valquíria olha, fingindo, séria ou risonha, mas fingindo mui-
to, até para os pombos ela finge; para os macaquinhos ela finge, 
para os patos ela finge, para os papagaios ela finge. Ou não finge? 
Quem finge mais dentro do Parque? O parque Moscoso é quadra-
do e cercado de muro por todos os lados: vê-se que é quadrado, 
mas por dentro é redondo, parece bem redondo, com seus lagos 
curvos, árvores colinas, quiosques, e jaulas dos bichos; tudo é re-
dondo dentro do Parque. Até a brisa sopra redonda, e Valquíria 
sorri um sorriso redondo e enigmático para as coisas redondas 
do Parque; e brinca com os passarinhos e todos os animalzinhos 
que gostam de brincar com Valquíria. Porque Valquíria se lembra 
de que já teve filhinhos brincalhões como aqueles bichinhos do 
Parque, mas ela não sabe quantos anos de idade seus filhinhos já 
têm, e onde estão, e com quem estão, em que parte do Espírito 
Santo eles estão, naquela hora redonda. E Valquíria se recorda que 
brincava com seus filhinhos que tinham nomes bonitos, em algum 
lugar do Espírito Santo, e ela não se lembra bem se era em Santa 
Teresa ou Guaçuí, mas era um lugar muito frio e cheio de névoa 
no inverno. E Valquíria parece uma dama francesa, e ela finge ser 
uma dama francesa, e imita uma dama francesa, talvez uma dama 
de um filme francês que ela viu em algum cinema dos arredores do 
Parque Moscoso. E Valquíria arranca uma rosa da roseira, e finge 
que não arrancou a rosa, e se esconde do guarda, e mergulha a ca-
beça no arbusto, e coloca a rosa atrás da orelha, e enfeita o cabelo 
oxigenado, e sorri para o pato. E Valquíria verifica, com as pontas 
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dos dedos compridos, se a rosa está bem colocada e se o cabelo, 
principalmente o coque, está firme e se o fixador se mantém forte. 
Porque Valquíria adora imitar uma dama, talvez francesa, italia-
na, espanhola ou portuguesa, e penteia o cabelo oxigenado de uma 
maneira muito punk para todos, porque para ela seu cabelo é de 
uma dama. E o coque de Valquíria está sempre muito bem feito; 
os grampos o sustentam corretamente; mas a franja de Valquíria é 
dura e lisa e pontiaguda, como uma lâmina afiada de punhal, e ela 
brilha muito cheia de fixador, e cobre parcialmente seu rosto, e lhe 
dá um ar misterioso. E Valquíria sorri, cheia de mistérios e esque-
cimentos, e se esconde atrás de uma franja dura e pontiaguda como 
lâmina de afiado punhal. E Valquíria continua a andar pelo Parque, 
chutando areia e folhas, com o bico de suas botas pretas coladas 
com fita isolante preta; e ela pára e senta-se no banco e conser-
ta a fita isolante que começa a soltar-se e deixar as meias pretas à 
mostra. E Valquíria se ajeita, cruza as pernas bem torneadas, joga 
as mãos no colo e fica olhando para os patos; sem compromisso 
com nada, assim, olhando para os patos, só por olhar, talvez por-
que ainda tem vista boa naqueles olhos negros e lindíssimos e ma-
quiados com todas as cores de lápis e sombras. E ela fica olhando, 
sempre sem compromisso, com aqueles olhos negros e lindíssimos 
e pintados com todas as cores. E as cores caem pelos cantos dos 
seus olhos, desmancham-se e sujam seu rosto; e ela pega o espe-
lhinho e verifica o rosto. Valquíria é linda, e só tem compromisso 
com aquele espelhinho. Porque Valquíria é branca, muito branca, 
de uma brancura francesa, italiana, espanhola ou portuguesa. Sua 
brancura é dourada, mais para dourada do que para branca; por-
que Valquíria é descendente de estrangeiros; e ela canta baixinho 
o hino de sua igreja que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha 
estou, celeste pátria sim é para onde vou, porque parda ela não é, 
e ela é muito elegante e fina, e tem traços bem feitos, e seu perfil 
é de uma santa, porque seu perfil é perfeito e distinto, e ela até se 
acha, quando fecha os olhos e pensa em Deus e na mãe de Deus, 
que é muito parecida com Nossa Senhora,  e ela gosta muito de ver 
seu perfil no espelhinho; e ela move a cabeça com muito cuidado 
e elegância para ver seu perfil no espelhinho. E Valquíria guarda o 
espelhinho, e se recosta no banco, e coloca o braço estendido sobre 
as costas do banco, e a mini-blusa preta deixa ver que a cor de sua 
barriga é branca-dourada. E Valquíria fica sentada, com os olhos 
fixos em algum ponto do Parque; e ela parece uma boneca de louça 
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encardida; parece um bibelô ou uma figura de camafeu; porque 
ela veste uma fita rosa ou preta ou verde de cetim ou veludo bem 
amarrada no pescoço, bem apertada, talvez para cobrir a cicatriz 
de uma navalhada antiga; e ela passa as pontas dos dedos cheios de 
anéis de prata na fita, e sente a cicatriz, e fecha o sobrolho. E ela fica 
alisando a cicatriz da navalhada, muito elegantemente. Porque Val-
quíria se parece com uma dama de Paris, Madri, Veneza ou Lisboa, 
ou mesmo com Nossa Senhora, quando fica com os olhos fixos 
no nada e com o pescoço tombado para o lado, debaixo de algum 
arbusto que, nessa hora, transforma-se em um nicho que Deus lhe 
aprontou. E até parece que, nessa hora, Valquíria fica iluminada 
dentro do nicho de arbusto, e que Deus está protegendo-a das for-
miguinhas que lhe sobem pelas pernas, mas param, por milagre, 
antes de atingirem sua barriga semi-nua. Porque Valquíria se pare-
ce com Nossa Senhora, ou com uma dama de Paris, Madri, Veneza 
ou Lisboa; e parece que ela está chegando ou do céu, do Moulin 
Rouge, das touradas, de um passeio de gôndola ou dos folguedos 
dos fados, e que está abençoando o Parque, ou está esperando a 
carruagem forrada de veludo ou um cavaleiro do rei. E Valquíria 
esfrega o pescoço, e tira bolinhos de caraca, a limpa os dedos na 
calça comprida preta e justa. E Valquíria sorri para os patos que 
agora brincam de bicar os outros patos, e sacodem o rabo e jogam 
gotas de água no ar, e tudo fica brilhando e muito refrescado e com 
cheiro de água. E Valquíria verifica as unhas, e elas estão sujas sob 
o esmalte velho e vermelho, e arranca com os dentes a pontinha de 
unha e cospe para longe a pontinha de unha que estava puxando 
os fios de seu casaco preto de malha macia. Porque Valquíria ainda 
tem dentes brancos e bonitos; e ela verifica os dentes e todo o rosto 
no espelhinho de novo em suas mãos, e vê a rosa no cabelo, e acha 
que está tudo muito bom. E Valquíria retoca o vermelho do rosto, 
o rouge vai cobrindo a palidez da pele, e ela fica muito vermelha 
e mais animada. E Valquíria verifica os brincos, sem precisar do 
espelhinho, e percebe que eles ainda estão em suas orelhas; ela acha 
tudo muito bom. Porque Valquíria possui duas orelhas belas e per-
feitas, se não fossem a cicatriz e os rasgões antigos nos lóbulos de 
suas orelhas; talvez feitas por puxões de mãos ágeis de pivetes ou 
por algum acidente, ou por maus tratos e sorri para os patos; e nem 
se lembra quando, onde, quem e porquê daqueles rasgões e cicatriz 
nas orelhas; e nem liga para aquelas bolas de carne arroxeada que 
ficaram abaixo dos rasgões, penduradas como dois brincos de ver-
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dade, e que se confundem e se embaralham nos seus brincos que 
ela trata como se de ouro fossem. 

[...]

E Valquíria só conta para os papagaios seu segredo; seu se-
gredo maior; o segredo dos segredos; o segredo de uma grande 
maldição que se abateu sobre ela, em uma das noites de grande 
adultério. Porque Valquíria só conta para os papagaios que ficam 
olhando para ela, por detrás da tela, quando ela se joga, linda e feli-
na, com fel no sorriso e com névoa nos olhos e com o segredo nos 
lábios que balbuciam para os papagaios. Porque Valquíria se lem-
bra, porque não pode esquecer, daquela lâmina afiada nas mãos 
do homem muito enciumado que muito desejava Valquíria e seu 
prazer só para si; eis que tal homem, irado e fora de si, debruça-se 
sobre Valquíria, e arranca-lhe seus lábios, de um golpe só, rapida-
mente e sem Valquíria dar-se conta; eis que tal homem arranca-lhe 
os lábios; não os lábios da boca; mas os outros lábios; aqueles dois 
lábios de prazer maior; os lábios de baixo; aqueles lábios que todos 
os homens muito gostavam de acariciar. Eis que o golpe fôra dado 
em Valquíria; e ela muito se esvaía em sangue; e muito desesperada 
ela ficou vendo-se lavada em sangue quente e vermelho. E Valquí-
ria viu, com pavor, tal mutilação do seu corpo; e todo o sangue 
saindo daquele lugar. E Valquíria muito arregalou os olhos e muito 
se desesperou e chorou até não poder mais e até o sangue parar de 
jorrar, e até o lugar parar de doer e assustá-la. Porque Valquíria 
olhava, com os olhos arregalados, aqueles lábios  jogados no chão 
do quarto da pensão, e o sangue jorrar entre suas coxas. E Valquíria 
encolheu as pernas, dobrou o corpo, fechou os olhos e não quis 
mais olhar nem pensar em nada. E tudo girava, girava, girava; e 
Valquíria não mais sentia dor em nada; nada mais ela sentia depois 
do sangue brotado com o golpe da lâmina afiada do homem muito 
enciumado que muito se zangara com Valquíria, e que muito se 
repetia seu nome. Valquíria, Valquíria, Valquíria – eis o seu nome 
pronunciado com dificuldade pelos papagaios, agora ao longe.

 
*Trechos do conto “Nossa Senhora do Parque” retirado do 

livro “Contos Bastardos, 1991”
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Rocks e Baladas de Marcos Furtado
CAPÍTULO 7

Na quarta vez que dava as duas voltas na chave, Marcos per-
cebeu que não era mais dono de sua vontade. Mal podia esperar 
para entrar naquele mundo que já se tornara seu, onde sua privaci-
dade era respeitada e onde podia ficar sozinho consigo mesmo. Ali 
ele bastava; não precisava de ninguém. Parecia que tudo lá fora ha-
via morrido e que só ele escaparia de ficar em meio aos escombros. 
Depositou a sacola do supermercado sobre a mesa da cozinha e fez 
o lanche. Depois, tirou o uniforme e o colocou atrás da porta da co-
zinha, escondendo-o; não queria vê-lo, enquanto estivesse naquele 
estado de graça. A ducha relaxou-o e, no lugar da dor no corpo, 
sentiu-se leve e recuperado, extremamente recompensado. Deitou 
no sofá e ficou escutando o disco dos Beatles, bem baixinho.

Os acordes das guitarras ressoavam mágicos, lancinantes, 
quase gritos. Lembrou do Cesar. Tinha certeza de que o amigo, 
àquela hora, estava em frente à televisão, procurando se distrair, 
esquecer o dia. Pobre Cesar, que pensava que as coisas iam melho-
rar... pensava, relembrando o dia. O fiscal os chamou lá dentro para 
uma conversinha. Um de cada vez. Os quatro caixas receberam, 
cada um, uma arma, balas e as devidas explicações de como fa-
zer, em caso de assalto. Deveriam usá-las em último caso. Se fosse 
preciso. Evitar acidentes. Evitar assustar os clientes. Evitar pâni-
co. Deixá-las sob o balcão, na posição correta para serem utiliza-
das rapidamente. Não levá-las para casa. Não comentar, mesmo 
brincando, com ninguém. Nem mesmo com os colegas do banco. 
Os revólveres deveriam ficar cobertos com uma flanela, enquan-
to trabalhavam. E dentro das gavetas, quando saíssem até para ir 
ao banheiro. Não deveriam ficar expostas de jeito nenhum. Qual-
quer descuido era perigoso. As moças não podiam nem desconfiar. 
Mulher é muito fofoqueira. Não se sentirem bandidos nem heróis, 
apenas caixas. Não brincar com aquilo. Fazer o possível e o impos-
sível para evitar tocá-las sem necessidade. Não deixar os clientes 
perceberem que haviam armas apontadas para eles. Verificar, to-
dos os dias, se elas estavam em perfeitas condições e prontas para 
serem usadas. Lubrifica-las bem, de vez em quando. A qualquer 
sinal, prepararem para se defender. Se possível, um treino, em lu-
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gar ermo, sem ninguém por perto, com outra arma, a do pai, por 
exemplo, só para ficarem tram-chan na pontaria. Nunca o nervo-
sismo. Sempre a calma e a tranqüilidade dos caixas. Simplicidade 
e gestos normais. Nada de fanfarrice e se acharem os maiorais por 
causa de armas. Auto-confiança, sem exagero. As armas podiam 
falhar. Cuidado quando andassem nas ruas. Podiam ser persegui-
dos ou seguidos. A quadrilha de Lúcio Flávio andava à solta. O 
Esquadrão da Morte andava caçando bandidos. Evitar quaisquer 
tipos de contato com estranhos. Discrição absoluta. Era só por uns 
tempos. Enquanto os terroristas estivessem soltos. A polícia man-
dava avisar que “mais de dois era motim”. Evitar aglomerações. De 
preferência, andar sozinhos. Se vissem, por acaso, um cara ali dos 
cartazes, comunicar, imediatamente ao gerente. Muito cuidado, a 
maré não está pra peixe. Se quiserem continuar no banco, devem 
fazer tudo o que estou dizendo. A voz do fiscal ainda zumbia em 
seus ouvidos, misturando-se à música. Fechou os olhos, suspi-
rando. Aquele ufanismo exagerado já estava esgotando-o. O Bra-
sil era uma maravilha e o Presidente da República era até flamen-
guista e freqüentador do Maracanã. Sorriu da sorte de ter nascido 
brasileiro. As forças fora diminuindo e ele caiu no chão, sobre as 
almofadas, deixando-se levar pelos devaneios. E se ele conseguis-
se ir embora do país? E se o outro, quando chegasse, o convidasse 
para ir embora, para outro país, junto com ele? Se fosse para a 
Inglaterra, morar num hotelzinho em uma rua arborizada e lim-
pa? Imaginou-se em Londres, percorrendo ruelas românticas, 
correndo no fog, entrando nos cafés, visitando museus e praças, 
assistindo filmes e óperas.

Saíram do hotelzinho, passearam no parque onde várias pes-
soas patinavam, e voltaram quando a neve começou a cair. Acen-
deram a lareira, fizeram um chá e o saborearam, enquanto ele es-
tudava a matéria para o teste do dia seguinte e outro revelava as 
fotografias recém-tiradas. O clic da eletrola trouxe-o de volta à rea-
lidade e ele alisou a capa do disco, fixando o olhar nas quatro caras 
simpáticas. Abraçou a capa, meio amargurado. Sabia que os quatro 
estavam no fim e que aquele disco era o último. Parecia que sua ge-
ração também estava no fim e o desaparecimento do conjunto era 
um terrível presságio. Por mais que soubesse que os Beatles eram 
taticamente consentidos e, consequentemente, mais tocados que 
os brasileiros, como o Chico Buarque, gostava dos cabeludos. Suas 
músicas acompanharam toda sua geração, com palavras de ordem 
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implícitas, bem mais toleradas do que as do Chico, que eram to-
talmente explícitas. Lembrou-se de Vandré queria ouvi-lo. Achou 
o disco proibido. Riu de emoção que sentia de estar fazendo uma 
coisa proibida, coisa que há muito tempo não fazia. Girou o botão 
até o último volume. Abriu a janela e gritou, misturando sua voz 
com a do compositor.

“Vem, vamos embora
que esperar não é saber!
Quem sabe faz a hora,
Não espera acontecer!
Vem, vamos embora...”

Janelas dos prédios se abriram e cabeças se jogaram para fora, 
girando-se para os lados. Seus olhos se depararam com dois olhos 
grandes, em um rosto quadrado, o da cabeça maior que acabara de 
virar para cima, como a cabeça de um condenado. O vizinho do 
andar de baixo abria a boca, arregalava os olhos e esticava o pes-
coço, procurando descobrir de onde vinham a balada e os gritos. 
Marcos de um passo atrás, fechou a janela e desligou a eletrola. 
Guardou o compacto na capa e depositou-o junto aos outros dis-
cos, no lugar de onde tirara, um lugar bem escondido, onde só as 
baratas tinham acesso, se ali houvesse baratas.

CAPÍTULO 18

Marcos desligou a eletrola e procurou se distrair com um li-
vro de Lobsang Rampa. Imaginou-se no Tibet, no meio do gelo, 
junto com outros monges contemplativos. Lá, talvez, poderia ficar 
para sempre, esquecido de tudo. Não importaria mais aquela an-
siedade pela fotografia; tudo ficaria imerso no passado. A separa-
ção dele com o mundo seria infindável planície branca. Um medo 
constante fazia-o desviar-se de passar em frente ao quarto, desde 
que seu Manoel sorriu e disse, com gazua na mão:

- Pronto, meu filho. Eis o seu cofre.
Pensou no quanto estava sendo tolo, pois aquilo era sua 

maior vontade, o que transformou e torturou durante dois dias. 
Estava com medo de que tudo não passasse de ilusão e imaginação, 
que não havia fotografia nenhuma, que, se houvesse, o outro não se 
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parecia em nada com ele. Seu sonho poderia desmoronar de uma 
hora para outra, e ele teria que admitir que estava longe de ser igual 
ao outro. Não ousava verificar. Também era pura tolice ficar fazen-
do indagações, evitando confrontar-se com a verdade. Entretanto, 
não tinha pressa, por enquanto, bastava-lhe ficar ali imaginando-se 
parecido com o outro, vive sua privacidade, sentir-se um pouco o 
outro, ser quase o outro. Não importava a fotografia. Sua imagina-
ção o ajudaria suportar a dúvida, até não resistir mais. Tirou o robe 
e o jogou sobre a cama. Um ventinho se desprendeu dele, chegan-
do-lhe ao nariz, gostosamente perfumado. Ardendo de desejo, caiu 
sobre ele, esmagando-o, envolvendo-se na seda, alucinadamente. 
Não sabia distinguir os cheiros dos corpos que haviam se impreg-
nado no pano; se dele próprio ou se do outro. Não importava. Era 
um só cheiro, agora. O dele e o do outro, misturados, juntos, iguais. 
Esfregava-se, não na seda, mas no cheiro, naquele excitante cheiro, 
até deixar-se ficar, deitado de costas, braços e pernas abertos, res-
piração ofegante. Depois do orgasmo, a sonolência chegou, abrup-
ta e ele ficou estirado, entre o sono e vontade de pensar em sua 
sexualidade recentemente despertada. Acordou, minutos depois e 
não soube se havia tido relações com o outro ou consigo mesmo. 
Não se preocupou e levantou-se. Parou em frente ao espelho. O 
cabelo estava horrível. Correu ao banheiro. A espuma grossa e o 
pente fino acabaram a operação iniciada com os dedos. Voltou, 
confiante na imagem. Olhou-se demoradamente. Passou as mãos 
na pele. Sentou à moda monge. A imagem refletia tensa, dura, sem 
convicção. Não conseguia se concentrar e desistiu. Nunca fora bom 
de concentração, deixando-se distrair com qualquer coisa, e não 
seria aquela hora que iria poder se concentrar, porque a dúvida da 
fotografia não o deixava em paz. Era evidente que a vontade de se 
concentrar em frente ao espelho vinha a necessidade de esquecer a 
fotografia. Não queria continuar na agonia de saber se era ou não 
parecido com o outro. Ficou com dor de cabeça, e procurou no 
armário do banheiro uma aspirina. Engoliu-a e a deitou de costas. 
Esperou a dor passar, fechando os olhos e buscando a imagem do 
outro. Quando a dor passou, ergueu-se e voltou a se olhar no espe-
lho. Endureceu o olhar, como o outro endurecia quando deparava-
se com alguém, frente a frente. Desfez o olhar duro, como o outro 
desfazia quando era necessário. Sorriu, chegando mais perto do 
espelho e viu que a barba crescia a olho nu. Passou a mão no rosto, 
afastando-a depressa; os pelos da barba ainda espetavam. Procurou 
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ser otimista, imaginando-a macia, os pelos entrelaçando-se, for-
mando caracóis espessos, lindos como os da barba do outro. Dei-
tou-se, apoiando os cotovelos. Abriu as pernas, no espelho, o ânus, 
o kundalini, o saco, o pênis. Rodilhou o pênis com o indicador e 
o polegar, descendo e subindo a mão. Abriu mais as pernas. Foi 
passando a ponta do indicador pela região, começando no saco, 
passando pelo kundalini e parando no ânus. Achou graça da sua 
curiosidade sobre aquele pedaço do seu corpo antes nunca olhado. 
Há muito tempo tinha lido sobre o kundalini, num livro de Lob-
sang Rampa. Achou-o meio exagerado e fantasioso. E o seu kunda-
lini estava ali, pela primeira vez, diante dos seus olhos, esperando 
que fosse tocado, exercitado. Lobsang Rampa pedia para ter muito 
cuidado com a experiência porque sendo o exercício mal praticado 
e a pessoa não sabendo retornar, estava perdida e levada à loucura 
e à morte. Nunca dera importância aos mistérios que o kundali-
ni escondia e que Lobsang Rampa mostrava tão naturalmente ao 
mundo, nem à doutrina cheia de delícias proibidas para um lati-
no-americano, e nem ao kundalini, achando meio estúpida a idéia 
de que uma minúscula parte do corpo podia ser tão poderosa e 
excitável, ao ponto de levar alguém a um estágio mental extremo. 
Começou a friccionar o dedo no kundalini, como o livro ensinava, 
mas o que sentiu foi uma cocegazinha enjoada. Talvez não sabia 
como fazer. O autor também avisava que se praticasse o ato com 
outra pessoa e que essa pessoa deveria saber como fazer desde o 
começo até o retorno. Fechou as pernas, pensando que tudo não 
passava de instrumentos para desviar a atenção das pessoas, e que, 
ultimamente, o ocultismo estava na moda,  e todo mundo andava 
voltado para essas coisas de corpo e mente, sem se preocupar de 
onde vinham e para que vinham. Coisas pré-fabricadas de origem 
puramente capitalista e tática. Gostaria de conversar sobre o assun-
to com o outro, quando fossem amigos. Uma dorzinha no peito o 
fêz virar-se de bruços. Sentiu-se cansado. Pensar no outro e na fo-
tografia estava cansando-o e ele desejou que tudo aquilo acabasse. 
Voltou a ficar de frente. Outra dorzinha quando imaginou como 
seria o encontro dos dois. Concluiu que não haveria encontro. Fu-
giria antes do outro chegar. Deixaria a chave com a mãe para que 
ela a entregasse. Não queria mais vê-lo.  Fugiria como nunca havia 
feito antes. Talvez até mudaria do prédio. Amanhã iria procurar 
um corretor de imóveis, depois de conversar com a mãe. Ela não 
se importaria com a mudança. Não podia mais enganar-se: ele e 
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o outro não se encontrariam. Levantou-se e a imagem no espelho 
levantou-se com ele e parecia que queria lhe dizer alguma coisa. 
Sentiu um calafrio e ficou se olhando. Chegou mais perto do es-
pelho. Mais perto. Encostou o corpo no outro corpo, colou a boca 
na outra boca e beijou, apaixonadamente, língua com língua. Um 
beijo molhado que o arrepiava, excitando-o. do outro lado, o outro 
correspondia ao seu beijo, mordendo-lhe a língua, engolindo-lhe 
os lábios. Um gostinho adocicado de sangue chegou-lhe a garganta.

*Capítulos retirados do livro “Rocks e Baladas de Marcos 
Furtado” de 1991.

Grades Suspensas

E eu continuo detrás destas grades suspensas, aguardando, 
com otimismo, que eu seja levado para a casa do coronel. Quem 
sabe, lá, alguém me libertará?

Esperançoso, procuro vislumbrar um pouco do sol, de azul, 
de céu, no meio deste poço de cimento encardido que sobe verti-
ginosamente diante dos meus olhos. À minha volta, vejo as outras 
áreas iguais a que me encontro. Diversas delas também exibem 
gaiolas com prisioneiros. Mas, nós nos comunicamos, na esperan-
ça de um dia podermos voltar às árvores.

Esperamos, ainda, que esses liberticidas se conscientizem e 
deixem de projetar em nós o medo que sentem pela própria liber-
dade, destrancando, de vez, todas as portas das prisões onde está 
confinada nossa raça para a qual espaço e liberdade são imprescin-
díveis para se perpetuar e continuar contribuindo para o equilíbrio 
ecológico que os humanos teimam em não entender.

*Trecho final do livro “Grades Suspensas” de 1993, vencedor 
de prêmio e contemplado pela Lei Rubem Braga.
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Paixão de Cárcere 
AS CARTAS

Saí do corredor e tranquei o cadeado do chapão. Quando es-
tava me afastando, ele veio até a mim e me entregou um envelope 
perfumado, onde estava escrito: “Para uma boneca de olhos azuis”. 
Dobrei-o e o coloquei entre a barriga e o cós da calça. Depois, li a 
carta, no banheiro. Entre outras coisas, ele tinha escrito que nunca 
havia encontrado, em sua vida, uma policial tão suave e delicada. E 
agradecia por eu ser assim. 

Essa carta foi a primeiro de 220 cartas que recebi em 13 me-
ses. Todas eram perfumadas e bem escritas, com o Português per-
feito, de leitura deliciosa e estimulante.

Na trigésima terceira carta, que foi uma bem dolorosa, ele 
dizia que não podia fazer nada por mim, que estava preso e vendo 
o quanto eu precisava de alguém na minha vida, para me ajudar, 
viver e lutar comigo, e que isso era uma tortura para ele. No final da 
carta, escreveu uma frase que jamais vou esquecer: “Você não está 
colhendo o que plantou...”.

Depois da primeira carta que recebi, não conseguia ficar mais 
sem receber uma cartinha dele; até um bilhete servia. Quando ia 
deixando o plantão, e não havia nem sequer bilhete, esperava até 
que ele escrevesse pelo menos uma frase para mim. Ficar sem ler 
alguma coisa dele tornara-se insuportável.   

A PRIMEIRA DECEPÇÃO

Passado três meses após termos nos conhecido, continuáva-
mos felizes. Nesse ínterim, eu já tinha ido à Quinta Vara Criminal 
de Vitória, procurar saber da situação prisional do meu preso. Fui 
tratada muito bem, nas diversas vezes que lá estive, porém, nada de 
novidades. O processo sempre estava na mesa do juiz titular, para 
ser analisado. Eu nunca tinha notícias boas. E ele começava a dar 
os primeiros sinais de impaciência. Eu chegava para trabalhar e, 
como não tinha boas-novas, podia perceber uma névoa de tristeza 
a cobrir seus lindos olhos negros. Ele acendia o cigarro, dava pro-
fundas tragadas e longas baforadas, sinalizando início de mau-hu-
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mor mas, logo depois, voltava a ficar dócil e gentil com todos nós. 
Um dia de maio, pela manhã, ele fez suas tarefas de faxina e, 

depois, sumiu. Pensávamos que ele estivesse em sua cela, no terra-
ço do Presídio, pintando suas telas ou fazendo algumas peças de 
artesanato. Somente depois do almoço, lá pelas 15:00 horas, é que 
ele apareceu totalmente alcoolizado, e tentava entrar no corredor 
externo que dá para o terraço, apoiando-se na parede. 

Transtornado, balbuciava palavras desconexas, olhando para 
cima, para baixo, para os lados, como se não soubesse onde estava. 
Corremos até ele e procurávamos saber o que estava acontecendo. 
Ele tentava nos dizer que tinha estado em, um bar do bairro, beben-
do para afogar as mágoas. Levamo-lo até sua cela, e eu fiquei com ele, 
para tentar conversar e entender o porquê da bebedeira. Eu nunca o 
tinha visto alcoolizado, nem com cheiro de bebida ou de qualquer 
outra droga que não fosse o cigarro. Muito preocupada e nervosa, 
fui ríspida com ele e comecei a dar-lhe um sermão. A reação dele 
foi tão repentina, que não deu tempo para me esquivar ou correr. 
Seu rosto ficou lívido, seu semblante mudou completamente. Súbito, 
agarrou-me o pescoço e o apertava com as duas mãos, tentando me 
matar, esganando-me. Fechei os olhos e esperei pelo instante final. 
Depois, senti suas mãos se afrouxando. Ainda encostada na parede, 
abri os olhos e o vi me olhando, surpreso, como um parvo. Começou 
a acariciar o meu rosto, com muita delicadeza. Ele havia “acordado” 
da sua fúria. Chorando, pedia perdão, dizendo: 

- Meu amor... meu amor... o que foi que eu fiz, meu amor?
Ajoelhando-se aos meus pés, abraçou as minhas pernas, pe-

dindo perdão, soluçando. Alisei sua cabeça, ajoelhei-me também, 
e nos abraçamos.  

Mais uma vez, lembrei-me que, desde criança, eu sempre 
dava a outra face para bater, em todas as situações. Porque, desde 
cedo, ensinaram-me que o amor constrói, que o amor perdoa, que 
quem ama não guarda rancor. E cresci acreditando no amor, no 
perdão, no esquecimento das ofensas. Eu sempre havia perdoado 
as pessoas, em suas mais terríveis ofensas e maldades contra mim. 
Por que não perdoar aquele artista de enorme talento, aquele ho-
mem que eu amava e que não sabia o que estava fazendo?

Todos no Presídio gostavam dele e o respeitavam. Não o con-
sideravam um preso qualquer, embora tivéssemos conhecimento 
do seu passado, da sua ficha criminal. Mas, acreditávamos que ele 
tinha se recuperado, mesmo porque ele estava às vésperas de ser 
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libertado, e seu comportamento, até então, era dos melhores. O que 
ele fez deixou todos surpresos, porque sabiam o quanto ele gostava 
de mim e com que educação e carinho me tratava.

Quando voltei a trabalhar, o diretor me comunicou que meu 
preso tinha perdido a sua cela no terraço e que tinha voltado para 
a tranca. Foi o seu castigo imediato. O segundo castigo foi a sua 
transferência para o I.R.S., o que foi feito alguns dias depois. E o 
meu castigo foi ser transferida para outro setor. Na entrevista com 
a minha nova chefe, um mês depois do ocorrido, quando assumia 
meu novo posto, ficou determinado que eu não poderia mais ter 
nenhum contato com aquele preso e que estava proibida até de to-
car em seu nome. E ela me advertiu:

- Fique longe desse preso. Ele é de alta periculosidade. Nós já 
o conhecemos muito bem. 

No dia do meu retorno ao trabalho, no Presídio de Argolas, 
uma saudade insana e uma ansiedade louca me fizeram correr para 
o chapão, entrar e ver meu preso. Não suportava mais ficar sem 
vê-lo. Já o havia perdoado e o amava mais ainda, porque agora, ele 
estava precisando mais de mim, da minha ajuda, do meu amor, 
porque todos estavam indignados com ele e o estavam rejeitando; 
até os outros presos estavam decepcionados com ele. 

No corredor, com o coração disparado, corri até a cela 03, 
onde ele se encontrava trancado. A cela 03 do Presídio de Argolas 
fica no final do corredor e é muito escura e úmida. 

Estava fazendo frio e ele se achava todo encolhido, sentado 
num cantinho, próximo à grade. Agachei-me, segurei no ferro ge-
lado da grade, e não aguentei: deixei que o pranto se soltado de 
dentro de mim. Foi o pranto mais doloroso da minha vida, até en-
tão. Vendo-o ali, daquele jeito, como uma criança assustada, foi 
desesperador. A compaixão por ele, a partir daquele momento, 
instalou-se, definitivamente, dentro de mim. Uma vontade enor-
me de abraçá-lo, de beijá-lo, de aquecê-lo. Ele não se aproximou, 
parecendo estar com medo. Evidentemente que sabia que policiais 
não entram no corredor de presídio armados, em situações nor-
mais de serviço. Mas, no começo, parecia que estava se escondendo 
e tentando se protegendo de mim. Quando viu que eu estava ali 
apenas por amor, ele se aproximou, acariciou minhas mãos, e me 
pediu perdão. Eu o via tremer de frio, e, entre tantas coisas que me 
lembro de ter dito, uma foi: 

- De hoje em diante, meu amor, você nunca mais vai sentir frio. 
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Pressentia que aquele seria a última vez que estava vendo o 
meu amor. Mas não sabia que, passados 13 meses, eu o reencontra-
ria. A cela estava cheia de quadros de todos os tamanh0os, já pin-
tados e, no cavalete, estava uma tela enorme, onde ele havia criado 
a nossa estória de amor. 

Era uma paisagem muito linda. Castelos, pontes suspensas, 
árvores, serviçais e camponeses colhendo frutas e flores, um casal 
de namorados que se parecia conosco, ao lado de dois cavalos, um 
branco e um marrom. O quadro estava quase terminado e a pintu-
ra perfeita, parecia, realmente, o retrato de uma estória de amor. E, 
olhando para o quadro, ele me dizia, acariciando meu rosto com as 
pontas dos dedos.

- Aqueles dois somos nós. Um dia vamos ser felizes assim.
Sorrindo, acrescentou:
- Você só vai precisar é de aprender a andar a cavalo.
Eu só tinha lágrimas descendo pelas faces. Não sabia mais 

o que dizer. Eu precisava apenas sentir, mais uma vez, seu cheiro. 
Ainda acariciando meu rosto:

- Não sei por que fiz aquilo com você. Juro que não sei por 
que...

Um colega me chamou lá no chapão, e fui ver o que ele que-
ria. Meios ríspido, puxou-me para fora, dizendo que eu já estava 
havia muito tempo de “prosa” com o preso. Não pude voltar para 
me despedir dele. Parei, por um instante, mas meus olhos não o 
alcançavam mais, devido ao ângulo da cela. Mas ele estava me ven-
do, através do espelhinho que segurava na mão, do lado de fora da 
grade da cela.

Esse plantão foi meu último no Presídio de Argolas. Fui des-
locada para outro setor.

Não me esqueci da promessa que fiz, e passei a cuidar dele, 
de longe, enviando, às quintas-feiras, “malotes” e tudo o que fosse 
permitido entregar na Portaria. Mas, o que realmente ele queria 
era a sua liberdade, e isso nunca pude lhe dar. Tentei, por anos a 
fio, obter seu Alvará de Soltura ou sua transferência para a Colônia 
Penal, mas tudo foi inútil. Alegavam que o processo estava sendo 
analisado. Por ironia, cada vez que saía algum resultado da análise 
de cálculos do seu processo, seu tempo de pena aumentava. Cer-
ta vez, no exato momento em que o juiz começar a me atender, a 
escrivã entrou e entregou a ele outro mandado de prisão expedi-
do pela Comarca de Sete Lagoas, imputando ao meu preso mais 
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dezoito anos de prisão em regime fechado. O juiz, arqueando os 
sobrolhos, estendeu-me o papel e mandou que eu o lesse. Ficamos 
sem saber o que dizer um para o outro. Despedimo-nos sem uma 
palavra. Saí do gabinete, preparando-me para dar a notícia, à noite, 
quando meu preso telefonasse. 

Proibidos de nos ver, a nossa voracidade aumentou. Ele te-
lefonava todos os dias, do I.R.S. que, naquela época, possuía dois 
telefones públicos, instalados nos pátios de banho de sol. Os seus 
telefonemas diários me davam força para resistir à saudade. Os me-
ses iam passando e o nosso amor já não suportava mais não ser 
vivido. Um dia, ele me deu um “ultimatum”, por telefone: 

- Que droga de amor é esse o seu que não enfrenta nada e 
ninguém? Ou vem logo fazer sua carteirinha pra me visitar, ou ter-
minamos agora! 

E bateu o telefone.
Na quinta-feira seguinte, lá estava eu, na Portaria do I.R.S., 

conversando com a assistente social, para fazer a minha carteirinha 
de visitante.  

*Capítulos retirados do romance “Paixão de Cárcere” de 
2009.



Anexos
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Com o ruído das ruas

Fernando Tatagiba

Lacy Ribeiro – que ora publica este terrível “Avenida Repúbli-
ca” – surpreendeu todos.

Surgiu, há alguns anos, com um livro de poesia intitulado 
“Primeiro Passo”.

Depois, no entanto, ao invés de tornar-se mais uma “poetisa 
capixaba”, lançou “Contos de Réis”, uma prosa dura e madura.

Ninguém supunha que sob a poetisa havia uma notável contista.
Em “Avenida República” esta artista da palavra não fica na 

superfície: mergulha fundo no dia a dia da metrópole, mostrando 
uma outra avenida, aquela que não é vista pelos olhos da burguesia.

É a passarela dos marginais, homossexuais, prostitutas, pe-
dintes, empregadas domésticas, desempregados, meninos perdi-
dos, desamparados...

Produzida por nossa brutal e desumana sociedade, temos 
que engoli-la, queiramos ou não.

Ela, como escritora, enfia por nossa garganta uma fria, áspera 
e final realidade.

“Avenida República” é a verdadeira Literatura, sepultando de 
vez o beletrismo dos acadêmicos, os que vivem enlaçados na ilusão.

Trata-se de um livro-paixão pela cidade de Vitória, um pulo 
profundo na ferida exposta que ninguém quer ver nem aceitar.

Vitória resume-se na Vila Rubim, Parque Moscoso, Praça 
Oito e Praça Costa Pereira. 

Lacy focaliza um dos corações da cidade: a Avenida Repúbli-
ca, no Parque Moscoso, com seus seres anônimos da madrugada, 
que as pessoas comuns nunca encontram.

Lacy laça e enlaça este povo, colocando-o em livro.
Antes não era de bom tom nem mencioná-los...
A nossa literatura está se transformando. Se atualizando. E 

isto graças a Lacy Ribeiro, que passa – os olhos lúcidos – na al-
vorada para ir trabalhar, recolhendo as sobras dos sonhos. Junto, 
certamente, vêm alguns pesadelos.

Assim, juntando os retalhos dos talhos dos outros, construiu 
esta obra de fôlego, que muitos desejariam escrever. Até eu.

Deixemos a burguesia, os beletristas, com sua literatura de 
salão, de casa colonial, de varanda aveludada.
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Mergulhemos de vez na esquina.
Aí estão as escadarias, os bares, becos, a baía de Vitória.
O boteco, a praça, a avenida.
O submundo do prostíbulo e da ponte.
Aí estão os ônibus superlotados, a carona inesperada de ma-

drugada. 
A aventura de viver.
Aí está Lacy fazendo uma literatura-vida, viva, dura e ma-

dura.
Com o ruído das ruas.

Prefácio do livro “Avenida República”, 1987.

O LEÃO É SEMPRE MAIS FORTE 
QUE O CORDEIRO

Anaximandro Amorim

A escritora capixaba Lacy Ribeiro (1948 - 2013) foi secretá-
ria bilíngue, advogada, assessora jurídica e investigadora de polí-
cia. Levou ao lume uma premiada obra de sete livros de exclusiva 
autoria, sendo em seu último trabalho Paixão de cárcere: romance 
proibido, romance autobiográfico, de tons extremamente confes-
sionais, que autora e personagem ganham a mesma voz, num texto 
sui generis com relação à obra da escritora.

Lacy Fernandes Ribeiro nasceu em Barra de São Francisco, 
ES. Formada em Direito, teve como uma de suas atividades o ofí-
cio de investigadora de polícia, combustível para sua Literatura. 
Uma das principais características da obra da autora é justamen-
te, abordar o submundo da capital capixaba, onde se instalou por 
décadas, morando no Centro de Vitória. Eram uma constante em 
sua temática mendigos, pivetes, prostitutas, travestis, em uma pro-
sa usualmente desconcertante e realista, que denunciava a miséria 
social, encontrando, ao mesmo tempo, paradoxalmente, alguma 
poesia nesse universo.

Pode-se periodizar autora e obra como pertencentes à da ge-
ração oitentista das Letras Capixabas. Foi uma escritora premiada 
no Espírito Santo, tendo iniciado sua carreira literária com o livro 
de poemas Primeiro passo, 1978, vindo, mais tarde, “Contos de réis, 
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1986, e Avenida República, 1987. Foi também premiada com 1º 
lugar em concurso do Departamento Estadual de Cultura, publi-
cando, em 1991, os livros Rocks e baladas de Marcos Furtado (ro-
mance) e Contos bastardos (contos), ambos pela editora paulistana 
Massao Ohno. Em 1993, foi agraciada pela Lei Rubem Braga, de 
Vitória/ES, publicando o infantojuvenil Grades suspensas. 

Paixão de cárcere: romance proibido vem à luz em 2009, após 
interregno de 15 anos, também com recursos da Lei Rubem Braga. 
Trata-se de um romance curto, com 134 páginas mais um apêndice 
com fotos, de seis páginas. É dividido em 28 pequenos capítulos, 
com aproximadamente três ou quatro páginas. A trama gira, basi-
camente, em torno da paixão entre uma policial e um presidiário. 
Isso, no entanto, não é um mero detalhe, por dois motivos: o pri-
meiro é que tal “romance” fere um “código de ética” entre figuras 
que estão em lados opostos, o que significa: há uma “quebra de 
limites”, fazendo com que o subtítulo do livro, “romance proibido”, 
não esteja ali por acaso. Segundo, porque o romance em questão 
é vivenciado pela própria autora que, ao longo dessa mais de cem 
páginas, abre o coração (e o flanco) e convida o leitor não apenas a 
conhecer sua história, mas a mergulhar em um universo desconhe-
cido pela maioria de nós: o de uma penitenciária.

Tal estado de coisas é reforçado pela capa do livro: nela, ve-
em-se nitidamente, em primeiro plano, um leão e um cordeiro. Fi-
guras que simbolizam a ferocidade e a inocência, os dois animais 
estão juntos, dentro de algo que parece uma cela, mostrada em cor-
te. Eles encaram o leitor, como se estivessem prontos para o ataque. 
Muito bem bolada, a capa resume, pictoricamente, o que o leitor 
vai descortinar ao longo do texto: a história de uma pessoa que se 
apaixona perdidamente, candidamente, até, “contra tudo e contra 
todos” ou, nos dizeres de Amylton de Almeida, citado por Nádia 
Alcure, autora do prefácio, como um “cenário de sonho”, em que 
Lacy “retorna, com esse cenário de sonho, de uma viagem corajosa, 
ao obscuro submundo do cárcere”.

O livro não possui meias palavras. Nele mesmo, a escritora 
diz que “breve, estaria apaixonada por um dos meus personagens”. 
E, de fato, a voz do romance é em primeira pessoa, o tempo todo: 
“Eu não sabia como era o trabalho naquele Presídio, mas meu co-
ração já havia determinado que eu tinha que escolher o Presídio 
de Argolas. O ímã me puxava com força absoluta” (página 17). A 
passagem é emblemática: nela, a escritora não apenas introduz a 
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história, mas também tenta provar, para o leitor, que foi levada, 
ali, por uma “força maior”, algo como um “destino”. Não há expli-
cações racionais: a “paixão” é a tônica, com toda sua força, no sen-
tido original do termo, de pathos, uma verdadeira doença. Autora 
e personagem se fundem, a todo momento, num constante oscilar 
entre romance e autobiografia. É como se a paixão pudesse tudo. 
Inclusive implodir a fronteira dos gêneros literários.

Para aqueles acostumados com a prosa da autora, Paixão de 
cárcere: romance proibido surpreende. Em geral, não se encontra a 
mesma linguagem crua, fria, característica de Lacy. A autora ino-
va em seu próprio estilo. É o que se lê, por exemplo, em: “A cela 
do meu amor ficava mais no final do longo corredor. (...) O que o 
meu amor mais temia era a grade-janela da cela, pois ela dava para 
outro pátio de banho de sol e, se alguns presos quisessem, poderiam 
arrancá-la e invadir a cela” (página 43). Tudo está lá! Um amor 
tórrido, que se torna obsessivo (“O amor, a paixão, a admiração 
e a compaixão, que sentia por ele faziam com que pensasse nele 24 
horas por dia. Tudo o que fazia era por ele e para ele”, página 32) e, 
até mesmo, o casamento, talvez, o mais desconcertante capítulo de 
toda a história, segundo a própria autora (“Contra tudo e contra 
todos, casamo-nos no Cartório Sarlo, onde aconteceu a solenidade 
civil, em Vitória, numa sexta-feira à tarde. A festinha foi na Biblio-
teca, e minhas poucas amigas nos ofereceram um bolo, salgadinhos, 
champanhe e vinho”,página 63).

Afastada da Literatura e do convívio com os amigos, Lacy 
Ribeiro se dedicava a sua casa e a seu jardim. Vivia à base de anti-
depressivos e reclamava da falta de reconhecimento, apesar de um 
projeto de filmagem de Paixão de cárcere: romance proibido, em 
Londres. Surpreendentemente, ela escreveu: “Nessa tenebrosa dú-
vida, sou mais prisioneira do que ele, porque o pânico me ronda, faz 
a guarda, e não me deixa sair para abrir os braços para o sol” (pági-
na 133), antevendo que, nessa “paixão de cárcere”, o leão é sempre 
mais forte que o cordeiro. 

www.tertuliacapixaba.com.br 
Acesso em 03/09/2018.
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Fotos do livro Paixão do Cárcere, 2009
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Foto do livro Paixão do Cárcere, 2009
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Contracapa do livro Avenida República
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Foto do livro Paixão do Cárcere, 2009
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Imagem do livro Rocks e Baladas de Marcos Furtado
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Imagem do livro Paixão de Cárcere



83

Imagem do livro Paixão de Cárcere
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Deny Gomes, Miguel Marvilla, Sérgio Blank e Lacy Ribeiro, c. 1990
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