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Por enquanto Macabéa não passava de um vago sentimento nos 
paralelepípedos sujos. Eu poderia deixá-la na rua e simplesmente não acabar 

a história. Mas não: irei até onde o ar termina, irei até onde a grande 
ventania se solta uivando, irei até onde o vácuo faz uma curva, irei aonde 
meu fôlego me levar. Meu fôlego me leva a Deus? Estou tão puro que nada 

sei. Só uma coisa eu sei: não preciso ter piedade de Deus. 
Ou preciso? (…) Macabéa me matou.

 
Clarice Lispector. A hora da estrela 

Depois que Alexandre, filho de Filipe, macedônio saído da terra de Cetim, 
venceu Dario, rei dos persas, e dos medos, tornou-se rei em seu lugar, 

começando pela Hélade. Empreendeu, então, numerosas guerras, apoderou-se 
das fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até às extremidades do 

mundo e tomou os despojos de uma multidão de povos, 
e a terra silenciou diante dele. 

Primeiro Livro de Macabeus, Capítulo 1, Versículos 1 e 2

Foram derrubados 400 barracos da favela do Boqueirão. Foi muito triste. 
Mais ou menos umas 8 horas da manhã, quando a gente levantou. Não 

lembro se era sexta-feira ou sábado. Aí chegou gente da prefeitura, polícia, 
guarda civil, chegou tudo de manhã. “Assina porque vocês vão sair, assina, é 

despejo. Vocês vão sair”. E eu fiquei muito triste porque até então a gente não 
acreditava que a gente tinha que sair.

Maria Aparecida, moradora da comunidade do Boqueirão

livro.indd   3 18/10/2016   23:37:22



4 | 

livro.indd   4 18/10/2016   23:37:23



| 5

livro.indd   5 18/10/2016   23:37:23



6 | 

livro.indd   6 18/10/2016   23:37:23



| 7

livro.indd   7 18/10/2016   23:37:23



8 | 

livro.indd   8 18/10/2016   23:37:23



| 9

MACABEUS, ANDEJOS

NAZARA 
mãe de Macabéa e Misael, avó de Auarã, esposa de Judas

49 anos, migrante nordestina moradora da Favela do Boqueirão 

JUDAS
pai de Macabéa e Misael, avô de Auarã, esposo de Nazara

50 anos, migrante nordestino morador da Favela do Boqueirão 

MACABÉA
mãe de Auarã, irmã de Misael, filha mais velha de Judas e Nazara 

29  anos, migrante nordestina moradora da Favela do Boqueirão

MISAEL 
filho de Judas e Nazara, irmão de Macabéa, tio de Auarã

27 anos, migrante nordestino morador da Favela do Boqueirão

AUARÃ
filho de Macabéa, neto de Judas e Nazara, sobrinho de Misael

9  anos, migrante nordestino morador da Favela do Boqueirão 
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c o r p o s  d o s  t r u c i d a d o s

o u  d e p o i s  d o  d e s p e j o

p r ó l o g o
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Avista-se Macabéa acocorada num apinhado 
de malas e escombros tantos, empós o 
despejo da favela onde morava numa 
grande cidade no sudeste do Brasil. Com 
o corpo febril ajuntado numa máquina de 
escrever, como se fosse um de seus órgãos, 
Macabéa datilografa a última epístola: o 
memorial de sua gente em detritos. Os 
parentes perambulam ao longe. Nazara e 
Judas, os pais, olham cabisbaixos os restos 
do antigo barraco onde viviam. Misael, o 
irmão, repara a imensidão de destroços e 
roga pragas. Auarã, o filho de Macabéa, 
brinca em meio a ruínas, feito um menino-
anjo, o Cristo-Sol sacrificado na Sexta-feira 
da Paixão. Entre eles há sempre um boneco 
que representa, como um espantalho, 
Yehudhahish Qeryoth, Judas Iscariotes.
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VOZ OFF
Postos os soldados em prontidão, Judas ordenou o ataque por todo 
aquele dia e ainda toda a noite, até que a cidade caiu em suas 
mãos. Destruiu-a até os fundamentos, depois de passar a fio de 
espada todos os homens e de recolher-lhes os despojos. E atraves-
sou-a, passando por cima dos corpos dos trucidados. 

(Primeiro Livro de Macabeus, 
Capítulo 5, Versículos 50 e 51) 

MACABÉA
Não escrevo a morte, datilografia torta. A morte se escreve 
em mim aturada. Mas aqui a vida se faz, mesmo despeja-
da, intranquila – cinzas de boqueirões que atiçam os olhos 
da gente. (Suspensão. Datilografa como quem não enxerga em 
meio à fumaça do despejo) Corpo ciliar. Córnea. Íris. Cristali-
no. Esclerótica. Retina. Coróide. Nervo óptico. Humor vítreo. 
Pálpebra. Pupila. Tudo é olho. (Sussurra) Olho de Macabéa. 
(Olha as distâncias) Um cisco adentra o olho, ainda assim o 
olho de Macabéa tece a cavidade da fresta duma janela, donde 
os meninos avistam o clarão. Donde se avista, em choque, a 
tropa. (Assusta-se. Ouve ruídos) Cavalos. Coturnos. Cassete-
tes. Helicópteros. Tratores. Gás lacrimogêneo. A tropa avança 
sobre restos de piso, azulejo morto. (Olha ao longe e avista os 
escombros da favela onde vivia) De longe, tijolos à vista. Um 
amontoado de barracos. Vielas estreitas. Postes. Fiação. Ninho 
de pássaro. Armado em penas o pássaro. Um dia se voa, não 
sabe? Aqui é donde se avista o voo da andorinha. Arribação. 
(Datilografa) Mudar de pouso. Migrar. Erguer. Levantar voo. 
Arrombar. Vencer. Abater. Repressão de distúrbios. Farda ca-
muflada. Coturnos longos. Capacete preto com viseira clara. 
(Suspensão) A primeira palavra datilografada em câmera lenta 
a contar o movimento dos dedos – uma coreografia: (Sussurra) 
Macabéa. (Olha as distâncias) Alcunha de rocha bruta. (Põe as 
mãos no semblante) Meu nome. (Estende os braços. Mostra as 
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mãos) A primeira palavra datilografada nesta máquina de car-
pir palavras, não de escrevê-las: (Sussurra) Macabéa. (Assopra 
o pó que leva nas mãos) Despejo. (Levanta-se. Leva consigo uma 
mala antiga) Ser-se um também é ser-se dois. Sendo uma parte 
se é toda a parte. Se datilografo um pedaço também datilogra-
fo o resto – com gosto. Escrevo, reescrevo, em remendo, uma 
epístola com uma pistola calibre .40, uma carta (des)armada 
aos atiradores, assim ninguém há de ficar injuriado em saber 
o que sucedeu naquelas paragens, Boqueirão adentro, na tra-
vessia dos diachos: favela. Por isso datilografo a estilhaçar o 
verbo, sem medo. Ninguém esquecerá jamais daquilo que é ci-
catriz exposta nos olhos da minha gente: a iniquidade azeda de 
toda segunda-feira. (Suspensão) Peço perdão se demoro. (Faz o 
a sinal da cruz. Acende uma vela. Põe nas mãos uma imagem de 
Nossa Senhora esculpida em madeira. Pede licença para contar a 
sua sina. Levanta-se) Deus me abençoe. Não avexo. Não esmo-
reço. Nem esqueço. Sua licença me conceda, pois vou contar 
sem arrodeio, trapaça e atalho, do princípio ao fim, debaixo 
do céu e da terra, com língua e punhal afiados – lâmina dos 
cruzamentos, as fracas aventuras de uma moça numa cidade 
toda feita contra ela. 
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AUARÃ
(Em pé. Empunha mala pesada. Olha quem está defronte) O frio 
dentro do corpo numa manhã chuvosa nalgum dia de fim de 
janeiro. Olho meio fechado. Olho meio aberto. Olho dentro 
do corpo franzino e esfomeado. A têmpora do céu é cinza. A 
têmpora do céu é a morte. A cidade é o escangalho da reti-
na. O perfume podre do rio dentro do esgoto do estômago. 
(Suspensão) Febre. Chove lá fora. Só gotículas dançam sobre o 
vidro da janela do ônibus. A Rodoviária do Tietê está lotada. 
Um formigueiro de gente entre ratazanas gordas. (Sussurra) 
Deus – não sei – talvez Deus tenha dado um passeio no in-
ferno. 

MISAEL
O filho mais novo chora com a imagem de Santo Expedito nas 
mãos. Guarda alguma raiva seca na garganta o filho mais novo. 
Misael é o nome dele. Não queria ter vindo. Queria ter fica-
do lá, naquelas bandas distantes. Que há de fazer aqui neste 
amontoado de arranha-céus e ruas de asfalto esburacado? Aqui 
não tem meio norte, sertão, agreste, zona da mata… Não se 
pode ser vaqueiro aqui. Com que cavalgadura? Com que couro 
curtido vestiria a indumentária? Misael queria era o descampa-
do, laçar boi na caatinga. Tinha dentro de si os olhos da terra 
seca e os mares salgados, os mares que nunca viu – nem em so-
nho. O que faria aqui Misael? Que faria aqui nesse escangalho? 

Avista-se a gente de Macabéa a caminhar 
com malas pesadas. Macabéa olha com 
compadecimento e se junta aos seus. Chegam 
à cidade de São Paulo, na Rodoviária do 
Tietê, empós longo trajeto de ônibus que 
principiou no norte ao longe. 
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NAZARA
(Diz ao filho) Mas aqui também se cria, filho. Aqui também se 
cria – mesmo em desventura. 

MISAEL
(Olha a mãe) Aqui se cria não, mãe. Nem boi, nem cacto, nem 
pássaro, nem gente, nem arapuca. Nada se cria aqui. 
Aqui se cria não. 

JUDAS
O pai, com os olhos fundos, o pai traz mais imagens de santos 
num saco que carrega nas costas, um saco de fibra com peda-
ços de paus esculpidos. Pedaços de paus feito santos. San Mar-
tin dos Pobres. São Benedito dos Pretos. (Suspensão) Judas, o 
macabeu, é o nome do pai. O que tem a cabeça em forma de 
martelo. (Diz como se invocasse alguém ao longe) Maqqabiahu. 
Maqqabiahu, a designação de Iahweh. (Suspensão) Confundi-
do sempre com o Judas Iscariotes, o traidor de Cristo. 

NAZARA
A mãe é só um rastro de gente. Miúda. Calada. Sempre calada. 
Por vezes, murmura alguma palavra – quase sempre uma reza, 
uma ladainha, um rosário. A mão é maior que o braço, que 
é maior que o corpo. A mão sempre vai à frente com malas 
pesadas e abarrotadas de linhas, agulhas e a máquina velha de 
costura desmontada – sustento da família. Nazara, a pobre. 
Nazara, jeito mais antigo de avocar Nazaré, a cidade onde nas-
ceu a mãe do Cristo. O nome da mãe é Nazara. 

MACABÉA
A filha mais velha. A filha ali, em pé, corpo ereto, a filha mais 
velha espantada com os olhos atrapalhados, uma barata tonta. 
Só um rosto murcho, feito quando Deus tinha preguiça. Ma-
cabéa é o nome da filha mais velha, a mãe de Auarã. A aguer-
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rida. Numa mão empunha a máquina de escrever. Noutra o 
filho que dorme no aglomerado de malas. 

AUARÃ
Auarã, o menino. Cochila ali sobre uma das tantas malas. Abre 
os olhos, às vezes. E olha o mundaréu de gente a caminhar 
com pressa. Não enxerga nenhum passarinho, nenhum daque-
les passarinhos que brincavam na terra seca donde veio. Auarã 
se enojava de tudo o que via e voltava a dormir meio cansado, 
meio zonzo. Não sabia que era sonho o que via. Auarã, o filho 
de Macabéa, a datilógrafa. A que, sem redenção, dará altivez 
pra sua gente meio moribunda, desfalecida da viagem longa. 
A gente famélica, meio desnutrida, meio partida. A gente que 
veio dalgum lugar ao norte do mesmo Brasil de sempre.  

MACABÉA
Aqueles mesmos pobres de sempre que os jornais e as novelas 
perfuram as mãos com pregos toda sexta-feira santa. 

AUARÃ
Aqueles mesmos pobres de sempre que os padres e os pastores 
se apiedam. 

MACABÉA
Aqueles mesmos pobres de sempre que os governos esculham-
bam. A mesma romaria das horas. A mesma merda fedida que 
se põe sobre a mesa e se come no café, no almoço e na jan-
ta – alimento dos vermes, das lombrigas. A mesma gente das 
mesmas ladainhas.

NAZARA
Nazara, a mãe. 

JUDAS
Judas, o pai.
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MACABÉA
Macabéa, a filha mais velha.

MISAEL
Misael, o filho mais novo. 

AUARÃ
E Auarã, o neto. 

MACABÉA
Aglomeram-se ali na rodoviária do Tietê com um amontoado 
de coisas, a mudança toda. Judas paga o frete do carreto com 
o dinheiro que sobrou. Levam as coisas, as tralhas. Seguem ali 
apertados, numa Kombi, ao novo destino, a sina mais nova, 
abrilhantada: Boqueirão.  

AUARÃ
Aqui se chega quando se vem de longe: 
Nalgum lugar-chão: 
Nalgum lugar-terra: 
Nalgum lugar-estirão: 
Nalgum lugar-partida: 
Nalgum lugar-chegada: 
Nalgum lugar-pau-de-arara: 
Nalgum lugar-favela: 
Nalgum lugar-cão. 
Caco. Barraco. Pedaço. Sertão. 
Azougue. (Sussurra) Asas. 
Nalgum lugar-Boqueirão. 

MISAEL
Bocarra. 
Bocaça. 
Boca muito grande ou muito aberta.
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CORO
Boqueirão. 

MISAEL
Boca dentada. 
Boca de Deus. 
Boca do capiroto. 
Boca pronta pra devorar as gentes.    

CORO
Boqueirão. 

MACABÉA
O olho se abre todo de vez como se abrem as janelas da Kom-
bi. Nazara, Judas, Misael, Macabéa e Auarã. Querem olhar a 
cidade. Querem olhar a velha São Paulo famigerada e rude. 
Cruel como o diabo. 

NAZARA
(Diz ao filho) Mas tem feiura maior no mundo. 

MISAEL
(Olha a mãe) Tem feiura maior no mundo não, mãe. A feiura 
tá aqui nesta cidade desalmada. 

MACABÉA 
De repente, chegam. Ali onde se devia chegar. É a favela que 
um parente prometeu. Os barracos colados um no outro, no 
Boqueirão de vielas. De repente abrem a porta feita de com-
pensado. O barraco está vazio. É hora de tirar a bagagem da 

Agora a gente de Macabéa descarrega malas 
pesadas e outras tralhas de viagem. Avista-
-se a viela estreita e o pequeno barraco de 
tábuas onde sua gente viverá.
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Kombi. Encher o barraco pequeno de coisas do norte distante. 
E recomeçar a vida.

NAZARA
Hora de remendar roupas, pano de bunda dos outros.

JUDAS
Hora de entalhar santos em madeira.

MACABÉA
Hora de datilografar epístolas aos iletrados.

MISAEL
Hora de seguir noutros rumos, adentrar filas da construção 
civil e buscar trabaho. 

AUARÃ
Hora de brincar com a imagem de Expedito, 
o soldado romano. 

MACABÉA
Hora de refazer tudo naquelas vielas aguadas, naquele barraco 
caindo aos pedaços. 

NAZARA
Cedo desde Boqueirão é peleja.

JUDAS
Cedo desde Boqueirão é combate.  

MISAEL 
Cedo desde que sou vaqueiro, anjo decaído destes sertões-bo-
queirões-sabotage(m). 
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Ê boi. Ê boi. Ê boi.
Ê dor. Ê dor. Ê dor. 
Ê boi. Ê boi. Ê boi.
Ê vida danada. Doida da praça.
Zinha endiabrada das paragens. 
Zinha desmiolada em vazantes de terra. 
Ê boi. Ê boi. Ê boi.

MACABÉA
O pássaro que em mim amadurece 
é luz de menino que nasce, 
Jesus-Cristinho na manjedoura. 
É luz do dia que vem com a aurora. 
É Deus-do-céu, Virgemaria. 
Luz de andorinha. 
Luz de gente de andaria. 
Gente que se anuncia 
pelo mundo em travessia. 

CORO
Salve Sant’Ana e São Joaquim. 
Menino Jesus. Senhor do Bom fim. 

MISAEL 
Ê boi. Ê boi. Ê boi.
Ê dor. Ê dor. Ê dor. 
Ê boi. Ê boi. Ê boi.
Ê dor. Ê dor. Ê dor. 

AUARÃ 
Pelos que não se assentam no mundo, pés-de-perambular.

Misael reza. Como numa evocação, chama a 
boiada das distâncias, ao longe, na caatinga 
do sertão. Invisível a boiada.  
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CORO
Rogai por nós, Mãe de Deus. 

AUARÃ 
Pelos que têm alma de fome, corpo de sede – enredeados. 

CORO
Rogai por nós, Mãe de Deus. 

AUARÃ 
Pelos irredentos de toda sorte e ventura, lumiar de agrura.

CORO
Rogai por nós, Mãe de Deus. 

AUARÃ 
Pelos que travam na sina a reza dos poços de secura.

CORO
Rogai por nós, Mãe de Deus

AUARÃ 
Pela peleja de nossa gente, chão adentro de ardor e procura. 

CORO
Rogai por nós, Mãe de Deus.  

Toma corpo a procissão. Macabéa empunha 
a máquina de escrever. Nazara a máquina 
de costura. Judas a imagem de Frei Damião. 
Misael a mala pesada. E Auarã ampara nas 
costas um boneco que representa Judas 
Iscariotes como um espantalho. 
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MISAEL
(Diz assustado) Vão derrubar tudo aquilo. Vão pôr no chão 
toda aquela faixa de barracos que foi construída ao longo des-
ses anos todos ali na beirada do córrego, ali perto do bam-
buzal. Vão derreter aquilo. Aquela gente toda vai ter que sair 
dali. Vai ter despejo. Entente? Despejo. Não trarão buquê de 
jacinto, orquídea e rosa-do-deserto. Não vão pedir licença pra 
derrubar. Vão pôr tudo aquilo abaixo. É área de alto risco, não 
sabe? É o que dizem. Aquelas estacas que sustentam aqueles 
assoalhos vão cair todas em meio ao esgoto. A prefeitura não 
quer saber de desmoronamento, barranco caído, gente morta 
e acidente com favelado. Vão derrubar e pronto. Sem pena, 
entende? 

MACABÉA
(Olha quem está defronte) Já viu de perto pássaro que acerta em 
bater asas, que vexa a refega, que desata nuvens e rompe em 
frestas de alumiar? Já viu? 

CORO
Deus é um milagreiro. Deus é um acrobata. Deus voa como o 
Batman. Deus tem uma espada como o Zorro. Deus, o afor-
tunado, o favorecido, o desperto. Deus, o crucificado. (Sussur-
ram) Deus: pomba arrombada que apodrece dentro de casa: 
um furúnculo que cresce no céu da boca. (Em alta voz) Deus: 
asa depenada que põe os pobres, aves migrantes, a arribar. 
(Sussurram) Deus: asa depenada que põe os pobres, aves mi-
grantes, a arribar. (Sussurram) Deus…  

Ouve-se um tiro. A procissão se desfaz. 
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o  d i a b o  é  u m  p á s s a r o  v e s g o

o u  d e n t r o  d o  b a r r a c o  f r a n z i n o

b r e v i á r i o  2
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MACABÉA
(Datilografa) Acocoraram ali, aos poucos, aqueles pobres, a 
gente de Macabéa, macabeus como ela, migrantes do sertão 
de sempre. Acocoraram naquele barraco franzino na favela do 
Boqueirão, nalgum pedaço estreito da zona sul de São Pau-
lo, a maior cidade do Brasil. Numa favela que se compôs em 
terreno baldio: ocupação. Invasão – uns diziam. Nenhum de-
les possuía a documentação de posse daquele barraco. A vie-
la onde foram morar não constava no mapa da cidade. Tudo 
ali era clandestino. A vida, mais que o resto, era clandestina. 
Desde o princípio, a gente de Macabéa já perscrutava aquela 
zanza: hora ou outra os tratores, a cavalaria, os homens da 
prefeitura, os cães e a polícia de choque bateriam à porta pra 
derrubar tudo aquilo, despejar aquela gente toda. Mas não se 
via outro lugar a ir, armar tenda e arrumar pouso. Podia ser 
só conversa. Ninguém os tiraria de lá. Assim, acocoraram ali, 
num barraco na beira dum córrego, um esgoto talvez – rio 
que não era. Em nada se parecia com o rio São Francisco ou o 
Capibaribe. Era só um fio de água suja num precipício. Judas, 
o pai, até que tentou consertar as coisas. Chamou Frei Josafá, 
o dominicano – aquele que reunia na paróquia a associação de 
moradores. Judas mandou benzer o barraco. Colocou estacas 
novas e firmes na parte do barraco que dava pra o córrego, uma 
palafita. Tomado de sapiência na lida em madeira, juntou-se a 
Misael, o filho. Os dois arrumaram tábuas novas. Melhoraram 
no que puderam o barraco. Sumiram até com as goteiras que 
enchiam a casa de água em dia de chuva. Só não sumiram com 
os ratos que eram muitos. Não sei de onde surgiram os ratos. 
Talvez dum buraco fundo no centro da terra.

Diz-se do ofício da gente de Macabéa. Da 
peleja pela sobrevivência na favela. De fresta 
de esperança que nascia do trabalho diário, 
da lida que avistava fiapos de recomeços.  
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JUDAS
Os ratos vêm do inferno que fica debaixo da terra, onde mora 
o diabo. 

AUARÃ
Auarã até que gostava dos ratos, aqueles bichos estranhos. O 
menino lembrava-se dos preás do sertão e dormia em paz, sem 
medo. A vó reclamava quase todo dia daqueles ratos que po-
diam trazer doenças, matar o marido, os filhos e o neto. Ou 
urinar em suas costuras. Punha veneno por todo canto, mas 
veneno muito era pouco ali naquela beirada de córrego, Bo-
queirão. Arrumaram um gato, dois gatos. Muitos gatos. Nem 
assim deu-se um jeito naquilo. Auarã é que gostava dos gatos 
que engordavam e dormiam e miavam.  

MACABÉA
Naqueles pequenos cômodos do barraco a gente de Macabéa se 
ajuntou – um bando. Via-se na sala do pequeno barraco quase 
um santuário: os santos de Judas; a máquina de costura de Na-
zara; a máquina de escrever de Macabéa; o chapéu de vaqueiro 
de Misael; um boneco – acho que o Batman. Era de Auarã. 
Noutras partes do barraco restava a cozinha apertada e um 
quarto onde Macabéa se amontoava com a sua gente. Na cama 
debaixo do beliche dormia Macabéa. Na cama de cima Auarã. 
Nazara e Judas dormiam numa cama maior. Misael dormia no 
sofá velho da sala.  

NAZARA
(Atrás da máquina de costura) Via-se no canto da sala a máqui-
na de costura da mãe e o amontoado de roupas e tecidos. E a 
bíblia aberta nalgum capítulo do Primeiro Livro de Macabeus. 
As encomendas chegavam aos poucos à medida que os mora-
dores da favela descobriam os preços baratos que Nazara co-
brava. Ela costurava com gosto o dia inteiro. Começava cedo 
e ia até de noite. Queria ter freguesia, garantir o sustento dos 
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seus. Doía a coluna, doía a vista, mas Graças a Deus era dali 
que vinha o pão, o café, o arroz e o feijão. Um doce, às vezes, 
pra agradar o neto, Auarã. 

AUARÃ
(Olha quem está defronte. Macabéa datilografa) Ouço um tanto 
de coisas que vêm daquelas bandas. (Olha as distâncias) Ouço 
tiros. Uma cavalaria. Meninos correm atrás de pipas. Meninos 
dormem no colo de suas mães. Ouço chegar um camburão. A 
pata-choca, veraneio vascaína. Vão derrubar toda a favela e a 
terra deitará em brasas. (Diz como se evocasse alguém ao longe) 
O diabo é um pássaro vesgo. O diabo é um bico-chato-de-
-cabeça-cinza, um ferreirinho-de-testa-parda, um tororó, um 
teque-teque, um maria-da-restinga, um papa-moscas-de-olhei-
ras. O diabo é um limpa-folha-de-testa-baia. (Diz consigo) O 
diabo não existe.  

JUDAS
Via-se no outro canto da sala um aglomerado de madeira e 
um homem sentado a entalhar santos como se ele mesmo fosse 
um santo e cumprisse toda a vida a mesma promessa, o mes-
mo livramento, o mesmo ato de contrição. Era Judas, aquele 
homem magro com ideias em tempestade, aquele homem que 
assistia novelas, jogos de futebol e notícias tristes do Brasil 
numa televisão pequenina, do tamanho da palma da mão, en-
quanto trabalhava. Judas logo percebeu que ali, naquela favela, 
não venderia uma só imagem de Frei Damião. Partiu, assim, às 
portas das igrejas e dos santuários. Deu-se diante do Santuário 
de São Judas Tadeu, onde aos domingos vendia os seus san-
tos. Quando veio algum recurso passou a comprar passagens 
na Rodoviária do Tietê e seguiu nos rumos de Aparecida do 
Norte. Ali, com os muitos romeiros, passou a vender santos 
de quando em quando – principalmente em outubro, na festa 

Badaladas de sinos. 
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de Nossa Senhora Aparecida, a santinha dos pobres. Seguia, 
em tempos, pra festa de Bom Jesus de Iguape, onde também 
levava a montanheira de santos e os vendia aos promesseiros, 
aos penitentes. 

MISAEL
Misael estava com ele. Enquanto não trabalhava como aju-
dante de pedreiro ia sempre com o pai, o filho mais novo pra 
ajudá-lo a carregar o peso dos sacos abarrotados de santos em 
todo tamanho. Mas quem era bom nas vendas era Judas. Era 
ele quem entendia da teologia dos santos. Que indicava o santo 
certo pra cada promesseiro.

JUDAS
Ali, nas redondezas de Iguape, Judas soube que existia o mar. 
E, assim que pôde, levou sua gente pra olhar aquilo. E se es-
pantou com ondas e gaivotas e o azul do mar que parecia o céu 
do sertão. 

MACABÉA
A gente de Judas não viu graça na água salgada. Só nos navios 
que pareciam fantasmas ao longe e que sumiam na imensidão 
do mar é que agradaram a gente de Judas. 

NAZARA 
Judas gostou de olhar Nazara, a mulher, diante daquele troço 
doido que enchia a vista: o mar. 

MACABÉA
Gostou de olhar Macabéa com os pés naquelas areias molhadas. 

AUARÃ
O menino Auarã ria das ondas que batiam nas suas costas. As 
ondas derrubavam Auarã. O menino ria mais ainda quando 
descobriu que podia enganar as ondas mergulhando adentro 
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das ondas quando as ondas se compunham na imensidade do 
mar. 

MISAEL
Judas gostou de olhar Misael sonhando-se velejador. E queria 
velejar com o filho. 

JUDAS
E gostou de viver como santeiro viajante, porque hora ou ou-
tra podia pôr a desculpa nalgum festejo de santo e regozijar-se 
do mar – vozeio sem nome. Podia livrar-se, diante das águas, 
como um santo do mar, livrar-se da tentação. Correr livre lon-
ge do diabo. 
                  
                                           

AUARÃ 
O diabo existe, vô? 

JUDAS
Existe, Auarã. O diabo bate toda noite a nossa porta.

AUARÃ 
E por que o senhor não abre, vô?

JUDAS
Não tenho coragem, Auarã. Não tenho coragem de encarar o 
diabo.

AUARÃ 
Quando o senhor ouvir o diabo bater à porta me chame, vô.

JUDAS
Pra quê, Auarã?

Auarã achega-se ao Avô. 
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AUARÃ 
(Diz consigo) Sempre quis ter uma arma. Uma pistola .40. Um 
revólver .38. Um fuzil AR-15. Um fuzil M-16. Pôr na mão 
uma arma de verdade. Um troço doido pulsando no meio dos 
dedos. Já passou o tempo de ficar correndo por aí com armazi-
nha de mentira, brincando na viela de polícia e ladrão. Sempre 
quis ter uma arma. Um pistola 9MM. Uma espingarda 12. Um 
fuzil FAL. Um fuzil G3. Uma metralhadora .30. Uma metra-
lhadora .50. (Suspensão. Diz ao avô) Vou pegar uma arma pela 
primeira vez na vida e atirar na cara do diabo. Só assim, vô, o 
diabo não bate a nossa porta. 

JUDAS
Você tem coragem, Auarã?

AUARÃ 
Tenho, vô. Tenho muita coragem.

NAZARA
(A repreender o neto) Isso não é coisa de Deus, Auarã. Nem 
um tanto.
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a  m á q u i n a  d e  e s c r e v e r

o u  e p í s t o l a  d e  m i s a e l  a  j e r u z a

o u  e p í s t o l a  d e  a u a r ã  a o  p a i

livro.indd   32 18/10/2016   23:37:47



| 33

b r e v i á r i o  3
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MACABÉA
(Atrás da máquina de escrever) Via-se também, numa mesa no 
centro da sala do pequeno barraco, a máquina de escrever de 
Macabéa. (Suspensão. Olha quem está defronte) A mesma má-
quina de escrever despejada que atiça meus dedos agora. E não 
me faz esquecer os rastros aquebrantados do que fui e do que 
me torno: cisco que zanza na refega sem ter onde pousar. (Sus-
pensão) Foi nosso pai que trouxe lá da capela de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro de Taperoá, cidade no vale dos Cariris. 
Nosso pai jurou de pés juntos, com o olho reto na direção 
daqueles morros, que esta máquina de escrever pertenceu a 
Pio Giannotti. 

MISAEL
(Levanta-se atento ao que diz Macabéa) E quem diabos foi Pio 
Giannotti?

JUDAS
(Acende uma vela e põe sobre a mesa ao lado da máquina de escre-
ver. Olha Misael) Mais respeito com o santo, filho. É Frei Da-
mião. Era nesta máquina que o santo escrevia suas cartas pra 
os rumos de Bozzano, na Itália. Longe, do outro lado do mar. 

MACABÉA
O pai jurou de pés juntos que Frei Damião rascunhava aqui os 
sermões que proferia aos romeiros. O pai nos disse que pala-
vras de Frei Damião eram de muita valia, de cura e milagre. De 

Diz-se agora, em alembramento, de quando 
Macabéa principiou a datilografia árida da 
vida de sua gente, no sertão ao longe. Diz-
se também das cartas que Macabéa escreveu 
ditadas pelos seus, destroços de palavras 
ajuntadas que põem as horas paradas numa 
lauda oca. 
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alento nos cruzamentos do mundo. De alento na hora da peleja 
agreste que atravessa a goela da vida e mata a gente em dias tantos 
na labuta das horas: manter-se em pé com o olho erguido.

AUARÃ
(Diz como se evocasse alguém ao longe) A vida é um coice, não 
sabe? Um coice de jumento brabo. Só fica em pé quem se atreve. 
Arregala o corpo, mesmo franzino, e diz: querem que eu morra, 
mas vivo. Não desisto. Nem num trisco de instante. 

MACABÉA
Foi no cair da tarde. Dava pra ouvir o sino das seis horinhas. A 
mãe tinha acabado a reza: uma Ave-maria bonita, meio sussurra-
da, pra Nossa Senhora do Desterro não esquecer a prece da mãe. 
No cair da tarde o pai trouxe esta máquina de escrever. Tirou o 
chapéu e pôs a máquina sobre a mesa da sala. A mãe quando viu 
o trambolho logo perguntou: 

NAZARA 
Que é isto, homem? 

MACABÉA
Inquieto o pai nem respondeu. 

JUDAS
Cadê Macabéa? 

NAZARA
Tá por aí ouvindo Rádio Relógio, cê não viu? 

MACABÉA
(Diz como se evocasse alguém ao longe) Que é, pai? O que o senhor 
quer, pai?  

Badaladas de sinos. 
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JUDAS
Filha, olhe. É uma máquina de datilografar nome. Coisa. 
Ajuntamento de letra. Quero que a filha aprenda. Que a filha 
não esqueça que o pai quer a filha estudada como as moças 
da cidade. Pra ser gente na vida. Arreda pra cá o tamborete e 
senta defronte da mesa. Estica as mãos. Ajusta os dedos sobre 
as teclas. E datilografa a primeira oração.

AUARÃ
(Olha as distâncias. Olha quem está defronte. Sussurra) Despejo 
é a primeira oração. 

PRIMEIRA  EPÍSTOLA

MISAEL
Escreve esta carta, Macabéa. Dose de chuva que molha a terra 
seca da menina do meu olho esvaecido. Esta epístola.40 enga-
tilhada com febre e grito numa goela. Escreve, Macabéa.

MACABÉA
Que é que eu digo, Misael? 

MISAEL
Só um tanto de agora.

MACABÉA
Que é que tem agora que é só risco, meu irmão? 

Avista-se Misael defronte de Macabéa. 
Envergonhado o vaqueiro pede à irmã que 
escreva uma carta a Jeruza, a esposa que 
espera no sertão, pra inquirir do filho que 
nasceu, mas que ainda não viu. 
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MISAEL
Uma dose de chuva basta pra que se diga 
da tempestade toda.

MACABÉA
Então, me diz em sussurros, Misael, que já não tenho verbos 
pra datilografar o tiroteio.

MISAEL
(Dita a carta enquanto Macabéa datilografa com pausas. Maca-
béa soletra por vezes o que diz Misael). 

Jeruza,

não há hora que não me lembre do teu acarinhamento. 

Sou só entre arranha-céus: estranho, um bicho na cidade 

grande. 

Toda gente, toda esquina, 

todo menino que vejo engatinhar na Praça da Sé, no Via-

duto do Chá, 

no Anhangabaú ou aqui mesmo na Favela do Boqueirão 

me faz lembrar Isaías, o nosso filho que não vi nascer. 

O nosso menino que ainda dormia no teu útero 

quando me retirei pra estas bandas de cá do sudeste do 

Brasil: 

coivara sempre. 

Me diz: quantos já tem de meses o menino? 

Comigo ele se parece ou com o menino Jesus? 

Envia um retrato dele. 

Um retrato dele envia no teu colo. 

Faz uma promessa, Jeruza, pra que eu volte logo

Avista-se a gente de Macabéa ao redor da 
máquina de escrever. Só está aceso o luzeiro. 
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e deixe esta tormenta que é viver entre automóveis 

e ônibus que não param. 

Mas se do Divino Espírito Santo for vontade 

que eu fique nesta cidade sem Deus, 

que eu consiga, então, um bom serviço e o dinheiro ne-

cessário 

pra te trazer pra cá, Jeruza. 

Tu e o Isaías, o meu menino, que sequer sei como é

a gravunha do rosto. 

Manda um abraço a todos os nossos parentes aí. 

Diz ao Matatias, 

aquele vaqueiro velho, 

aquele bebedor de cachaça, 

que um dia voltarei pra peleja dos descampados. 

Envio também este dinheiro pouco, Jeruza, 

que é pra do Isaías ajudar nas despesas. 

Que te proteja, Jeruza, minha menina, a Nossa Senhora. 

Que te proteja a Nossa Senhora do Desterro. 

Que te proteja. 

                                           

Com saudades, Misael. 

                                           

MACABÉA
Foi assim, numa datilografia torta, que Macabéa principiou 
neste ofício de bater nome, como uma parteira que reza a mor-
te, a última hora da palavra engasgada, uma campesina da terra 
seca que procura água nalguma cacimba e escreve o verbo de 
quem só espera o minuto certo pra dizer-se ao mundo: hora da 
estrela. (Olha as distâncias) Aquela gente olhava boquiaberta 
do feito da criatura: apertar o gatilho, bater à máquina a alcu-
nha d’aurora. 

Luz.

(Olha as distâncias)
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NAZARA
Vai ser doutora. De sapiência tanta não vai errar no mundo 
como os nossos erram. Tem a bênção (Faz o sinal da cruz). A 
minha menina vai se sentar vis-à-vis com a máquina de escre-
ver e vai datilografar nome – só os nomes mais bonitos: (Diz 
das palavras mais bonitas. Macabéa datilografa) Engenho de 
banguê. Alumiar. Aquietar.

JUDAS
Acudir. Queixume. Engravescer. 

AUARÃ
(Ao longe. Agoniado) Despejo. 

MISAEL
Maninho. Mãezinha. Mandacaru. 

AUARÃ
(Ao longe. Agoniado) Despejo. 

MACABÉA
Amora-da-mata. Fagulha. Andaria.  

CORO
(Em sussurros) Arribar. Arribar. Arribar. 

NAZARA
(Mostra a Judas o pequeno baú) Avistei hoje adentro daquela 
mala antiga que era de Eva Lopes, a bisa. 

Avista-se Judas e Nazara diante da máquina 
de costura. Nazara traz ao marido um 
pequeno baú já envelhecido com guardados 
da gente de Macabéa. 
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JUDAS
Que tem? 

NAZARA
É caixa de guardados. 

JUDAS
Nem lembro. Coisas umas esqueci já. Outras um troço têm que 
faz a gente não esquecer. Como aquele dia da morte de Raimun-
do Facó, o vaqueiro. Danaram tanto de procurá-lo no Sítio Lajes, 
em Serrita, que o encontraram em meio à caatinga. Só se via um 
boi amarrado e um cachorro que latia como se rezasse ao morto. 
Uma pedra manchada de sangue acoimava a covardia. Lembra, 
Nazara?

NAZARA
Mas repasso uns alumiamentos bonitos também. Serve de alento, 
homem. (Abre o baú e mostra a Judas) Olha, Judas… a vela de ba-
tismo de Macabéa. Este sapato pequeno de crochê foi de Misael. 
Tia Anaíde que arranjou. Esta é fotografia do nosso casamento. 

JUDAS
E esta carta de quem é? 

NAZARA
Ficou aqui meio amachucada, escondida a carta. Olha. 

JUDAS
Deve ser de Macabéa.

NAZARA
Não. É do pai de Auarã.

JUDAS
Nunca ouvi dizer dessa carta. 
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NAZARA
É triste. 

JUDAS
Triste são os pássaros que não podem escolher se vão ou não 
voar. Batem asas no acometimento.

NAZARA
O pai do menino diz que volta mais não, que seguiu pras ban-
das do Pará, que agora é garimpeiro, que vive num garimpo 
chamado Crepurizão, que é pra Macabéa esquecer de tudo.

JUDAS
E Macabéa esqueceu?

NAZARA
Deixou-se esquecer – é certo. 

JUDAS
E no fundo da caixa? (Toma para si o pequeno baú) Parece ama-
relada a fotografia. (Põe a fotografia nas mãos) Quase não se 
enxerga o rosto das pessoas.

NAZARA
É um amontoado de gente. 

JUDAS
(Com enraivecimento) Que amontoado de gente, Nazara? Gen-
te assim se junta pra quê? 

NAZARA
Foi antes da Páscoa de 1973. No Sábado de Aleluia. (Suspen-
são) A Queima do Judas.  
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JUDAS
E por que se queima o Judas? (Suspensão) Judas, Judas… Eu 
sou Judas. Carrego um troço de nome que o pai pôs em pro-
messa, um fardo nas costas. Peste de alcunha que vem como 
sina: Judas, o traidor. 

NAZARA
Verdade não é, homem. Pondere os acendimentos. (Oferece 
água) Tome um gole de água. 

JUDAS
(Judas molha o rosto) Lembra, Nazara? 

NAZARA
Do que, homem?

JUDAS
(Judas diz transtonado. Compõe espécie de surto-transe-oração) 
Depois da via-sacra, já noitinha, antes do Sábado de Aleluia, 
eles dimanavam aos montes à porta da nossa casa. Arruaceiros. 
Era comum que gritassem com porretes levantados: (Brada ao 
longe) Vamos malhar o Judas.Vamos malhar o Judas. Vamos 
malhar o Judas. Enraivecido punha-me acertado com o olho 
na janela entreaberta. Sacava duma gaveta a pistola .40,  ati-
rava pro rumo das estrelas e gritava: (Ouve-se um tiro. Judas 
brada ao longe) Aqui não tem nenhum Judas. Aqui não tem 
nenhum Judas. (Acocora-se aturdido diante do oratório) Yeshua. 
Yeshua. Yeshua. Eu não sou o Judas. (Ajoelha-se) Yeshua, são só 
trincheiras de guerra. Não me deixe outra vez quarenta dias no 
deserto. (Deita-se. Sussurra) Yeshu ha Notzri, às vezes é preciso 
conduzir os corpos dos trucidados de volta à terra de Canaã. 

NAZARA
(Põe o marido sentado. Despe dele a camisa. Arranja o benzimen-
to com ervas: arruda, guiné, alecrim e alfazema)
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Abrenuncio
Credo à Virgem
Valei-te o Senhor dos Aflitos
Valei-te a Senhora do Tojo
Valei-te aqui São João
Santo Antônio pediu
Santo Antônio rezou
Santo Antônio alcançou
Deus te benza e benza-te Deus
De lua e d’ar e d’olhadela
De dores nervosas e de sol no miolo
De luas nas tripas e d’azar
Espinhela caída
Portas para o mar
Arcas, espinhelas
Em teu lugar 
És tu de ferro e eu sou de aço
És o demônio e eu te embaraço
Corre gira, Pai Ogum
Filhos quer se defumar
É preciso preparar
Com arruda e guiné
Alecrim e alfazema
Defumar filhos de fé
Com as ervas da Jurema 
Santa Kuruçá rangaua recé, X oré pycerô Tuba yandé Iara X yan-
dé ruañana etá çuhy X Tupá, Taíra, Cipiritu Santu rera popé. X 
Eré 1. 

1. Santa Cruz sinal pelo (Pelo sinal da Santa Cruz), X tu livras Pai nosso Senhor (li-
vrai-nos Deus, nosso Senhor) X nosso inimigos dos (dos nossos inimigos) X Deus, Filho, 

Espírito Santo nome em (Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo). 
X Assim seja (Amém). 

Orações e cantigas de Sairé, festa religiosa típica de Santarém (PA)  recolhidas, em 
sua maioria, por Barbosa Rodrigues (em tupi).
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SEGUNDA ESPÍSTOLA

AUARÃ
Escreve esta carta, mãe. Dose de chuva que molha a terra seca 
da menina do meu olho esvaecido. Esta epístola.40 engatilha-
da com febre e grito numa goela. Escreve, mãe.

MACABÉA
Que é que eu digo, filho? 

AUARÃ
Só um tanto de agora, mãe.

MACABÉA
Que é que tem agora que é só risco, filho? 

AUARÃ
Uma dose de chuva basta pra que se diga 
da tempestade toda, mãe.

MACABÉA
Então, me diz em sussurros, filho, que já não tenho verbos pra 
datilografar o tiroteio.

AUARÃ 
(Dita a carta enquanto Macabéa datilografa com pausas. Maca-
béa soletra por vezes o que diz Auarã). 

Pai, 

não há hora que não me lembre do teu acarinhamento. 

Ainda não te conheço. 

Mãe me disse que o senhor se chama Rui, 

que é mecânico, que tem uma oficina de motosserras.

Disse também que o senhor foi embora 
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pra trabalhar noutra região do Brasil antes mesmo que eu 

[nascesse. 

Que nunca me viu. 

Envio esta carta pra endereço qualquer. 

Não sei por onde o senhor anda, pai. 

Mas espero que o senhor receba esta carta. 

Tenho um tanto de saudades. 

Moro com minha mãe, meus avós e meu tio

na Favela do Boqueirão em São Paulo. 

Mas diz-se que logo teremos que sair daqui. 

Enquanto a mãe trabalha como datilógrafa, vou à escola. 

Hoje começaram as aulas. 

A professora me mostrou um poema. 

Quero ser poeta quando crescer. 

Poeta e mecânico como o senhor. 

Do poema não entendi muito. 

Talvez o senhor possa me dizer: 

(Olha as distâncias) 

Qual vai ser o fim de nós dois – Deus? 

Você vai mesmo deixar que eu morra assim 

e não vai me contar o seu grande segredo? 

Não é sem razão que um dos mil nomes seus é – espinho, 

espinho é você em meu espírito, na carne, nos ossos, 

pungente – não se pode arrancá-lo; ardente – não se pode 

                                                             [apagá-lo2. 

Talvez o senhor volte, pai, hoje pra casa 

e me diga também das coisas doidas e duras que tenho visto ao 

[longe.

 
2. O poema Doze linhas sobre a sarça ardente é de autoria do poeta 

judeu Melech Ravitch. Tradução de J. Guinsburg.
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Que não seja tarde quando o senhor voltar, pai. 

Que seja cedo. 

                                           

Teu filho, Auarã. 

MISAEL
Diz-se que, depois daquela carta de Auarã, a sala do pequeno 
barraco emudeceu. 

NAZARA
Nazara, a avó, levantou-se da máquina de costura. Olhou da 
janela o dia ensolarado.

MISAEL
Misael seguiu pelas vielas até o campo de futebol que fica bem 
no meio da favela do Boqueirão. Foi arejar as ideias. Lem-
brar-se de Jeruza. Lembrar-se de Isaías. Diz-se que, depois de 
muito tempo, Misael chorou. 

JUDAS
Diz-se também que Judas acarinhou o neto e lhe contou coisas 
bonitas de suas lembranças. 

MACABÉA
Diz-se que a mãe, Macabéa, prometeu nunca mais datilografar 
uma carta. Mas era tarde. Daquelas horas em diante muitas 
cartas careciam ser batidas à máquina num longo trecho de 
caminho ermo como um martelo que bate o prego nas mãos 
do cruxificado. 

JUDAS
(Entalha a imagem de Frei Damião em madeira) Olha, Auarã. 
Estou a entalhar os pés de Frei Damião. Fico o tempo todo 

(Olha as distâncias)  
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pensando onde pisaram esses pés. Em tanta terra seca, Auarã. 
Dura a terra de despedaçar pés. Frei Damião deve ter feito 
cruzamentos tantos. Me lembro, não sabe? Lá em Taperoá. 
Me lembro o dia que Frei Damião chegou na casa paroquial. 
Era franzino. Barbudo. Sempre com aquelas vestes pobres. Tão 
simples. Tão nosso. Uma gente colocou o santo numa parte 
alta da mureta da casa paroquial e Frei Damião fez uma ora-
ção, disse pra gente escapar das tentações do demônio, que 
era pra gente se apegar na força da oração, rezar sempre, rezar 
de manhã, rezar antes de deitar. Fazer o sinal da cruz. Rezar o 
Pai Nosso. Rezar a Ave-Maria. Depois Frei Damião benzeu os 
romeiros com umas gotas d’água. E o povo arrodeava o Frei. 
Pedia a benção do Frei. Beijava as mãos dele. Era tão bonito 
aquilo, Auarã. 

MACABÉA
Olhe, filho. Guarde este tecido, filho.

AUARÃ
(Toma pra si o tecido e cobre-se) Que tecido bonito é este, mãe-
zinha?

MACABÉA
É uma mortalha, filho. 

AUARÃ
A senhora vai morrer, mãezinha? 

MACABÉA
Vou morrer não, filho. 

Um clarão avermelhado cobre o céu de 
ponta a ponta. Auarã, o menino, conversa 
com Macabéa, sua mãe, que o deita no colo 
e a ele oferece uma mortalha. 
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AUARÃ
Quem vai morrer, mãezinha?

MACABÉA
(Sussurra) Tu, filho. 

AUARÃ 
Vou pedir, então, pra vó Nazara costurar umas rendas, assim 
vai ficar mais bonita a mortalha, mãezinha. Assim vai ficar 
mais bonita a mortalha.

MACABÉA
Pede não, filho.

AUARÃ
Por quê, mãezinha?

MACABÉA
Tua avó vai ficar triste antes da hora, filho.

AUARÃ
Mas a vó Nazara sabe que vou morrer, mãezinha?

MACABÉA
E quem não sabe, filho?

AUARÃ
Sei não, mãezinha. Sei não. 

MACABÉA
É que nesta altura da vida, filho, a gente toma um pouco de 
ciência – ciência da injustiça e até da morte. 

Ouve-se um tiro. 
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AUARÃ
A mãezinha ainda conversa com Nossa Senhora?

MACABÉA
Toda manhã, filho.

AUARÃ
Que Nossa Senhora contou na última conversa, mãezinha?

MACABÉA
Contou nada não, filho. 

AUARÃ
Nada, mãezinha?

MACABÉA
Só queria um pouco de farinha de trigo a Nossa Senhora, filho.

AUARÃ
E a senhora deu, mãezinha? Deu uma cumbuca de farinha de 
trigo a Virgem Maria?

MACABÉA
Claro, filho. Dei uma cumbuca de farinha de trigo a Virgem 
Maria. 

AUARÃ
E Nossa Senhora se alegrou, mãezinha? Nossa Senhora se ale-
grou com a cumbuca de farinha de trigo? 

MACABÉA
Nossa Senhora riu, filho. Riu um tanto. Depois Nossa Senhora 
foi embora a pé pela estrada com um guarda-sol aberto e a 
cumbuca de farinha de trigo. Fazia muito calor, filho. 
Muito calor.    
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AUARÃ
(Aponta em direção da porta) Olha, mãe. 

MACABÉA
O quê, filho?

AUARÃ
(Aponta em direção da porta) Ali debaixo da porta, na entrada 
da sala, deixaram um envelope. 

NAZARA
(Tira os óculos. Levanta com curiosidade) 
Deve de ser uma carta. 

MISAEL
Mas não chega carta aqui. O carteiro não entra nessas vielas. 
Aqui sequer temos um endereço postal, um nome de rua. 

JUDAS
(Para de entalhar santos. Levanta-se) Que diz a carta, filha?

NAZARA
Que sejam boas notícias. 

MACABÉA 
(Diz consigo. Olha quem está defronte) Corpo ciliar. Córnea. 
Íris. Cristalino. Esclerótica. Retina. Coróide. Nervo óptico. 
Humor vítreo. Pálpebra. Pupila. (Sussurra) Tudo é olho. (Con-
tinua a dizer) Olha-se o envelope grafado em letras maiús-
culas, após um brasão, o nome Prefeitura Municipal. E logo 
abaixo o nome do agente que enviou a carta: Rodrigo S. M. 
(Suspensão) Engole-se seco. Respira-se fundo. Abre-se devagar 
o envelope. (Diz apressada) Depois leio a carta – diz Maca-

Macabéa toma a carta nas mãos. 
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béa. Há muito serviço da repartição. É preciso datilografar, 
datilografar, datilografar. Até os dedos suarem. Até os dedos 
sangrarem. Até os dedos caírem de câimbra. 

NAZARA
Leia a carta agora, filha. Precisamos ter ciência agora do que 
diz a carta, filha. 

MACABÉA
Diz de um tanto, mãe. Afinal, que queria um agente municipal 
com aquela gente? Era dívida? Não. Eles não deviam nada à 
prefeitura. Ali não se pagava água nem luz. Era tudo clandes-
tino. 

NAZARA
Vão cortar a água e a luz. 

MACABÉA
Só podia ser isso – pensa Macabéa. Mas era outra a cobrança – 
cobrança cara, dessas que só se paga com a vida.  Que carta era 
aquela, então? Epístola.40 engatilhada com febre e grito numa 
goela? Era carta de despejo. (Ouve-se um tiro) Toda a favela 
será desocupada, diz Macabéa. Judas põe-se preocupado. Pra 
onde vai, agora? – pensa consigo. Os barracos serão derruba-
dos – continua a dizer Macabéa. Alegam que é um terreno par-
ticular. Os donos acionaram a justiça e pediram a reintegração 
de posse. Essa gente de favela que saia daqui e devolva o que 
nunca foi dela: o direito de morar. 

JUDAS
Ao ouvir isso Judas acocorou acuado. 

NAZARA
Nazara olhou o marido e silenciou. 
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MISAEL
Misael arrependeu-se mais uma vez de ter deixado o descam-
pado de seus cavalos e ter vindo pra essas terras. Deixou crescer 
a raiva dentro de si. 

MACABÉA
(Conversa consigo) Pra onde levar os santos do pai, a máquina 
de costura da mãe, a inquietude do irmão e a agonia do filho? 
Pra onde, Macabéa? Ao mar? Ao sertão? Pra onde, Macabéa? 
Ao inferno dos ratos?   

JUDAS
(Como se rezasse) Os ratos vêm do inferno que fica debaixo da 
terra, onde mora o diabo.

AUARÃ 
(Compadecendo-se do avô) O diabo existe, vô? 

JUDAS
Existe, Auarã. O diabo bate toda noite a nossa porta.

AUARÃ 
E por que o senhor não abre, vô? Horas dessas vão bater à por-
ta. Vão dizer aos berros: Hoje é o dia. Hoje é o dia do despejo. 
Vão jogar fora rastros de camas, pedaços de guarda-roupas, 
sacos benzidos com roupa e madeira. Vão jogar fora rosários. 
Livretos de cordéis. Um baú com epístolas antigas. Cartas que 
a mãe guardou da bisa. Cartas que Frei Damião enviava aos 
rumos de Bozzano, na Itália. Longe, do outro lado do mar. 
Restos da manjedoura onde dormiu o Menino Jesus. As mãos 
de Judas. Os pés de Misael. Os óculos de Nazara. Os olhos de 
Auarã.  

NAZARA
Tudo é olho, filho. Tudo é olho. Mas nem sempre se consegue 
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enxergar e pôr linha no fundo miúdo duma agulha. (Conversa 
consigo) Um instante é tão pouco. O mar é muito, não sabe? 
O mar é maior que o tempo que é maior que o sertão. O mar 
é maior que estes boqueirões, não sabe? Só queria ficar mais 
um pouco. Ficar mais umas horas que não calculassem os reló-
gios. Ficar dentro de casa, quieta. Daqui também não arredo. 
(Aquieta-se) É que já perdi tanto. Às vezes, cedo. Às vezes, 
tarde. Já vi tanta aroeira. Já segui por tanta azinhaga. Estreitos 
são os caminhos. Queria ter o gosto de ficar mais uns dias. Não 
ter que ir embora sempre, despejada sempre. É só um anseio 
besta. Meu. Anseio de ter onde pousar a cabeça mais vezes, 
mais vezes. E só.

MACABÉA 
(Conversa consigo) Vão despejar tudo. Cada centímetro da tua 
bonança, Macabéa. O mundo não é pra fracos, Macabéa. Vão 
derrubar com tratores todo e qualquer barraco. Vão te pôr 
fora da tua casa como põem as baratas e os ratos dedetizados. 
Olha o teu rosto, Macabéa. Cicatrizes. Rugas. Olha o teu ros-
to, Macabéa: uma ratazana. Espinho é teu nome. Espinho na 
carne, nos ossos, pungente. Não se pode arrancá-lo. Não se 
pode apagá-lo. (Suspensão) Engole-se seco. Respira-se fundo. 
Abre-se devagar o envelope. Ninguém nessa favela vai arregar 
um trisco. Mesmo em vão, ninguém vai arregar. 

MISAEL
Abre-se a porta e a janela. Os vizinhos dos outros barracos es-
tão assustados. Têm nas mãos a mesma carta de afronte: a carta 
de despejo. Pra onde se vai com auxílio aluguel? – pergunta 
Misael. Pra casa do capeta talvez – ele mesmo responde. Vamos 
ficar aqui e pronto. Que não se tem pra onde ir. Daqui nin-
guém sai. Nem que venha bala, metralhadora e pistola. Vamos 
fechar entradas, vielas, acender fogueiras e ficar em pé, sempre 
em pé, até o final. Ninguém vai arregar um só instante. 
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MACABÉA
Numa junção de medo e valentia os vizinhos concordaram com o 
que disse Misael. Ponderou-se muito a conversa entre os morado-
res, mas no calor das horas só se via a espécie atroz de dor nos olhos 
daquela gente: se viesse o despejo não teriam pra onde ir com tanto 
treco, com tanto sonho, com tanta peleja atravessada na garganta. 
Era preciso resistir dalgum jeito. Talvez com o próprio corpo. Ali 
se teve uma ideia e escreveu-se uma carta ao agente municipal que 
espalhou desassossego feroz numa gente tratada a vida inteira como 
bicho. 

TERCEIRA EPÍSTOLA

JUDAS
Escreve esta carta, filha. Dose de chuva que molha a terra seca da 
menina do meu olho esvaecido. Esta epístola.40 engatilhada com 
febre e grito numa goela. Escreve, filha.

MACABÉA
Que é que eu digo, pai? 

JUDAS
Só um tanto de agora, filha.

MACABÉA
Que é que tem agora que é só risco, pai? 

JUDAS
Uma dose de chuva basta pra que se diga da tempestade toda, filha.

MACABÉA
Então, me diz em sussurros, pai, que já não tenho verbos pra dati-
lografar o tiroteio. 
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MISAEL 
Diz-se assim:

Ao Sr. Rodrigo S. M. 

Não me arrisco em pedaços. 

Nem abraço a sina, este troço de sina – porra nenhuma. 

Quem quiser acreditar que acredite. Recuso. 

Sina é um camburão que passa e leva. 

Asfixia. 

Veraneio vascaína. 

Pistola .40. 

Metralhadora. 

Morcego de Gotham City. 

Saco de plástico onde metem a cabeça da gente 

pra gente dedurar quem eles querem que a gente dedure. 

NAZARA
Não me arrisco em fagulhas, faíscas. 

Me arrisco por inteiro, desmedida. 

Não vim pra vida pra mandar recado. 

Digo com o olho fixo. 

O senhor que amarre esta carta de desejo nos 

[testículos. 

O senhor que suma daqui com os tratores. 

O senhor que vá embora com a tropa de choque. 

O senhor que leve embora a parafernália toda. 

AUARÃ
Quem é que se atreve em trazer a carta da morte? 

Quem é que se põe com um envelope 

e um papel datilografado,

meio apagado, 

um papel novo, sem cheiro, branco como algodão 

Diz-se a carta enquanto Macabéa 
datilografa com pausas.  
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e umas letrinhas miúdas, quem é que se põe? 

MACABÉA
Entendo cada palavra que o senhor esconde 

na nota de rodapé,

no cabeçalho, 

nos palavrões 

e no vocabulário difícil. 

Não tire a gente de besta, de burro e ignorante. 

A gente sabe de um tanto até em demasia. 

E o pior que há nessa vida é saber das coisas. 

Que a gente não dorme só de saber das coisas. 

Que a atribulação é tanta. 

Que a agonia faz o corpo suar, 

revirar no travesseiro. 

O senhor sabe há quantos dias não durmo? 

Há quando tempo não tiro um cochilo? 

Desde que ouvi falar dessa carta.

JUDAS
Não é a Segunda Carta aos Coríntios. 

A Primeira Carta de Paulo, 

Silvano e Timóteo à Igreja em Tessalônica. 

A Carta aos Hebreus. 

O Primeiro Livro de Macabeus. 

A Segunda Carta de Pedro, o apóstolo. 

Não é a Carta de Judas, irmão de Tiago. 

Não é? 

Que diabos é essa carta 

que não é carta de alforria da miséria do mundo, 

sertão de crimes, corpo estropiado em furúnculos? 

MACABÉA
O senhor que enfie esta carta de despejo no cu. 

Que ponha de volta essa carta goela adentro. 
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Que envie essa carta ao prefeito, ao governador. 

E diga a eles sem entremeios: 

daqui a gente não sai. 

JUDAS 
O senhor que fique sabendo que auxílio aluguel 

é o sétimo nome da besta do Apocalipse. 

Que São João já dizia que o mundo ia acabar. 

Mas antes de o mundo acabar, 

o senhor que fique sabendo, 

a gente vai dizer a que veio nesse escangalho. 

AUARÃ
Que a gente não é imundície 

que tiram de um lado pro outro 

só porque uns dizem aí: 

eles são pobres, os favelados. 

Favelado é o nome do teu olho direito, 

da cárie do teu dente, 

do câncer na tua próstata. 

Favelado é o nome da peleja 

que a gente tem com o cão todo dia: 

acordar cedo, 

pegar ônibus, 

trabalhar feito escravo, 

cuidar de casa, 

cuidar dos filhos, 

pagar contas, 

comer pouco, 

dormir pouco, 

viver pouco. 

NAZARA
O senhor já deve tá cansado de ouvir as nossas misérias, 

o discurso chato da nossa pobreza. 
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O senhor já deve ter sentido muito o nosso mau hálito. 

A nossa catinga. 

A gente fede, não é? 

A gente mija na rua. 

A gente despeja a bosta no esgoto, ali no córrego. 

A gente é esse amontoado da feiura do mundo. 

Mas o senhor se quiser trazer essa carta de despejo 

que o senhor venha e olhe na nossa cara, 

sente na nossa mesa, 

tome do nosso café. 

O senhor vai morrer envenenado com a nossa saliva, 

com as nossas mãos de coliformes fecais, 

com as nossas coceiras, 

com a azia dos nossos anseios. 

MISAEL
Já mandei fazer um bolo de mandioca. 

Nada mais pobre que um bolo de mandioca. 

Um bolo pro senhor comer quando vier trazer a carta. 

E chá de erva cidreira, 

plantado aqui no chão vermelho da favela, 

pro senhor curar as dores e aquietar a vista. 

Tomara que as crianças subam no seu colo. 

Sujem o seu paletó. 

Embacem os seus óculos. 

Tomara que o senhor molhe o sapato 

na água contaminada das nossas vielas. 

Que o senhor escorregue e bata a cabeça 

e morra de desgosto 

como a gente vai morrendo a vida inteira. 

Mas se o senhor não morrer. 

Ah, se o senhor não morrer, 

o senhor vai sentar no sofá velho aqui de casa 

e vai engolir letra por letra 

cada palavra dessa carta de despejo. 

Não sabe? 
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d e s p e j o

o u  s a c r i f í c i o  d o  c r i s t o - s o l

b r e v i á r i o  4
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MACABÉA
(Olha-se quem está defronte. Nota-se a revelia nos olhos de Ma-
cabéa) Ainda é madrugada. Boca seca. Amarga a minha boca. 
Hoje acordei cedo. Todos acordaram cedo. Rezei dum tanto, 
mas não houve reza que desse jeito. Nem carta. Nem a notícia 
no rádio e na televisão. Nem prosa com a prefeitura. Com 
advogados. Políticos. Padres. Pastores. Nem a nossa promessa 
de resistir custasse o que fosse.  Vieram os cavalos. Os cães. 
Os helicópteros. Os tratores. Os jornalistas. Veio a tropa de 
choque. Nada te impediu de morrer, Macabéa. Nada. Fere-se 
só o corpo. Não. Fere-se a existência, Macabéa. Os olhos ficam 
avermelhados. Spray de pimenta. Gás lacrimogêneo. Bombas 
de efeito moral.  A gente da favela fechou entradas e vielas. 
Acendeu fogueiras com pneus velhos. O céu amanheceu preto 
de fumaça, Macabéa. A gente da favela ficou em pé, sempre 
em pé sobre a terra com uma lâmina amolada. Mas os ratos 
estavam soltos, soltos. O diabo hoje bateu à porta do nosso 
barraco e levou tudo quanto pôde. Só restou o vazio. A Favela 
do Boqueirão não tem mais ninguém. Só ao longe a gente 
do Boqueirão olha, arrodeada de cães, enquanto os tratores 
trucidam os pequenos barracos e a vida inteira que ali se fez, 
a vida inteira de quem chegou ontem dum sertão tão perto, a 
vida inteira de quem nasceu pra partir sempre. Arribar. Arri-
bar. Arribar. Deus, até quando? Só se via a lágrima enraivecida 

Avista-se Macabéa em pé. Em pé – como 
nunca esteve antes. Macabéa olha com 
ferocidade quem está defronte. Adentra 
as distâncias, enxerga longe. Enfrenta 
o presente salubre das horas de cinzas, 
atrozes. Macabéa diz do despejo de sua 
gente, da morte do menino, o seu filho, 
Auarã. Avista-se uma mulher em pé meio 
aos escombros, em boqueirões como 
coivaras.
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no semblante do pai e de Misael algemados. Revelia. Revelia 
– eles diziam mordazes. Temos que conter a revelia. Puseram o 
pai e Misael num camburão. E os levaram pra onde talvez fosse 
pior que aqui: coivara de gente partida. A mãe aquietou-se em 
berros. Deitava os olhos no meu colo pra não castigar a vista 
com tanta sofreguidão. Mas o pior deu-se com Auarã, o filho, 
o primogênito, rebento do meu útero de âncoras. 

Quando os tratores começaram a trucidar os barracos, Aua-
rã rompeu a grade de isolamento onde puseram a sua gente. 
Correu como um menino. Era só um menino Auarã. Correu 
em direção à cavalaria e à tropa de choque. Auarã arrastou do 
inferno – de dentro da terra, de dentro da camisa – um co-
quetel molotov e atirou – na direção dos policiais atirou aquela 
chama, bomba incendiária, vento divino – o coquetel molotov. 
E viu o seu corpo miúdo, de menino de 9 anos, ser atravessado 
pelo disparo de uma pistola .40 bem no meio dos olhos – um 
animalzinho no abate: cão esquartejado. Foi ali, eu digo, que a 
morte se escreveu em mim aturada, assassina. E eu, Macabéa, 
caí, anjo sem asas: ar rarefeito. 

AUARÃ
(Um grito demorado) Mãe. (Suspensão) Fui dormir cedo on-
tem. Com os olhos arruinados no escuro. Pus o cobertor sobre 
a cabeça. Silêncio. Sonhei com vampiros. O Conde Drácula 
mordeu o teu pescoço, mãe. Morcegos, feito um tornado, vo-
aram na direção da Rua Dom Macário. Veio de longe assoprar 
a tormenta o Batman. The Caped Crusader. The Dark Knigh. 
The World’s Greatest Detective. Vi acima da laje, num céu 
quase estrelado, o começo da guerra: Artilharia de Campanha. 

Badaladas de sinos. 

Avista-se Auarã com o coquetel 
molotov nas mãos. 
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Acordei com sede e fome de contrafilé. Só vi a frigideira lim-
pa e a porta aberta da geladeira. Rastros de luzes da televisão 
ligada. Fantasmas numa trincheira dum jogo medieval talvez. 
(Um grito demorado) Mãe. (Sussurra) Macabéa é teu nome. 
(Diz consigo) Nem o Batman, nem o Homem Aranha, nem a 
Mulher-Gato, nem o Fantástico Jaspion, nem o Chapolin Co-
lorado, nem a Nossa Senhora das Dores, nem o Frei Damião, 
nem o Wolverine, nem o Spectreman, nem o Cavalo de Fogo e 
a Princesa Sara vieram me salvar daquela coisa ardida que doía 
dentro do corpo. Ninguém. Hoje, antes do anoitecer, acari-
nhei na vista o que vi: seguiu-se adentro da favela a via-crúcis, 
a procissão rezava o sacrifício do Cristo-Sol. É Sexta-feira San-
ta. Mas, agora, nenhuma metralhadora .50 me atinge. Quei-
ma-se Yehudhah todo Sábado de Aleluia num descampado 
longe das vielas pra que os barracos não queimem no colo de 
Yehudhahish Qeryoth. (Põe a pistola .40 dentro da boca) Ou-
virão só um grito ao longe. (Esboça um riso. Agonia-se) Uma 
pistola calibre .40. Uma pistola de verdade. Com 600m de 
alcance. 680g. Com capacidade de 16 tiros. Um troço doido. 
(Um grito demorado) Mãe. 

AUARÃ
(Em brados) Boné preto. Coturno na altura do joelho.  

CORO
(Sussurros) Rogai por nós, Mãe de Deus. 

AUARÃ
(Em brados) Farda camuflada na cor verde. Boina. Chapéu es-
tilo pescador. 

CORO
(Sussurros) Rogai por nós, Mãe de Deus. 

Instaura-se a pequena procissão com malas. 
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AUARÃ
(Em brados) Farda camuflada numa tonalidade mais azulada 
do que preta. Bonés. Botinas. 

CORO
(Sussurros) Rogai por nós, Mãe de Deus. 

AUARÃ
(Em brados) Boina preta. Farda escura e braçal no lado direito 
com a inscrição Rota.

CORO
(Sussurros) Rogai por nós, Mãe de Deus. 
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o  e s t r u m e  a d u b a r á  a  t e r r a  d e r r u í d a

o u  e s c o m b r o s  d e  f a v e l a
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e p í l o g o
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JUDAS
(Com malas nas mãos. Um trapo de gente) O estrume adubará a 
terra derruída e sobre os escombros da favela, no chão dos an-
dejos, brotarão ervas daninhas. Ervas crescerão sobre boquei-
rões de portas partidas, janelas arrancadas, azulejos estilhaça-
dos, paredes derrubadas e telhados caídos. Judas, o macabeu, 
eu te digo: Tuas mãos suarão o frio das madrugadas ao relento. 
Tuas costas não aguentarão mais o peso dos teus santos. Onde 
olham agora os teus olhos de Santo Inácio de Antioquia, os 
teus olhos de Santa Inês de Praga, os teus olhos de São Lázaro, 
os teus olhos de Nossa Senhora do Desterro, os teus olhos de 
Santo Irineu de Lyon, os teus olhos de Judas Iscariotes, o trai-
dor? Onde olham os teus olhos, Judas? Só vejo a tua gente em 
frangalhos adentro da cidade faminta. A cidade te abocanha, 
Judas. A cidade te põe em pedaços. Pr’onde foi tua fé? Tua 
paz? Tua sapiência? Restou um andejo no mundo, Judas. Um 
macabeu. Um retirante. Um defunto vivo, Judas. Um defunto 
vivo que perambula no chão atarracado da cidade: andrajo. 

A gente de Macabéa ajunta-se a carregar 
malas pesadas adentro dos escombros da 
favela onde vivia. Não tem aonde ir. O 
quadro que se forma é da exclusão mais 
daninha como aquela pintura de Cândido 
Portinari que põe estampada a miséria dos 
retirantes. 

Nazara abre uma das malas que empunhava 
nas mãos. A mala está tomada de terra seca. 
Aos poucos, avista-se a mãe de Macabéa sem 
vestes, nua da própria dignidade. Nazara 
cobre o corpo nu com a terra guardada na 
mala antiga. 
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NAZARA
(Com malas nas mãos. Um trapo de gente) Restou o farrapo e o 
remendo do trapo. A tua boca calou de vez, Nazara. Os teus 
olhos fecharam. As tuas mãos abriram ali numa esquina escura 
da Luz, entre a Avenida São João e a Duque de Caxias. Os teus 
mares secaram como o sertão seco nas tuas lembranças mais 
vivas do que nunca agora. P’ronde levaram a tua máquina de 
costura? O teu rosário? A tua ladainha? Os teus filhos? O teu 
marido? O teu sacrifício? Mas eu te digo, Nazara. Ah, eu te 
digo, Nazara: (Abre as mãos sobre o rosto) Restou só o pó, o pó, 
o pó. Mais nada, Nazara. Mais nada.  

MISAEL
(Com malas nas mãos. Um trapo de gente) Só os teus sonhos de 
sempre restaram. Restou a fotografia amarrotada da esposa e 
do filho deixados pra trás. Misael, tua magreza me espanta. 
Tua barba me emperra na estação de trem. Teu cheiro de febre. 
Tua goela seca de raiva. Foi isso, Misael. Só isso restou. Uma 
vontade de dizer aos profetas, aos magos e aos santos: vai se 
fuder, escangalho. Uma vontade de correr por aí, de fumar, de 
beber, de fazer sexo com as ratazanas, de escarrar na cara de 
quem me olha, de quem me persegue. Uma vontade doida de 
esfaquear as muralhas, os portões e as catracas. Uma vontade, 
meu Deus, de sumir, Misael. De escafeder por aí, Misael – ar-
rombado. (Suspensão) Uma vontade de olhar a mãe e o pai. De 
voltar pra casa. Uma vontade de seguir a cavalo pelo sertão sem 
fim. Mas sertão não tem mais, Misael. Sertão não tem mais. 
Nem um tanto. 

O menino Auarã surge como um santo, o 
Cristo-Sol, um anjo. Auarã brinca do alto 
dum balanço. 
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AUARÃ
Agora, no alto, bem alto, defronte do precipício, é só tomar o 
voo das esporas, asas de bacurau-rabo-de-seda. 
Menino Auarã agora é passarim: 
urutau-de-asa-branca, 
joão-corta-pau, 
bacurau-ocelado, 
tuju, 
bacurau-do-são-francisco, 
bacurau-de-cauda-barrada, 
bacurau-de-lajeado, 
bacurau-tesoura, 
curiango-do-banhado, 
bacurau-de-rabo-maculado, 
corucão.  
Menino Auarã vai dormir debaixo da terra seca. Na terra seca 
onde dorme o menino Auarã vai nascer flor de cacto, cabe-
ça-de-velho, catingueira, bromélia do sertão, batata-de-purga, 
jurema d’água, jurema preta, caliandra. Menino Auarã vai dor-
mir. Menino Auarã vai sonhar com Judas, o avô, Nazara, a 
avó, Misael, o tio e Macabéa, a mãe. Macabéa, a mãe. Menino 
Auarã vai sonhar com Macabéa, a mãe… 

QUARTA E ÚLTIMA EPÍSTOLA

MACABÉA
(Diz consigo) Escreve esta carta, Macabéa. A tua primeira car-
ta. Dose de chuva que molha a terra seca da menina do meu 
olho esvaecido. Esta epístola.40 engatilhada com febre e grito 

Macabéa acocora. Acende um luzeiro. É 
noite. A máquina de escrever está deitada 
sobre seu colo. A gente de Macabéa ajunta-
-se. Auarã brinca no balanço. 
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numa goela. Escreve. Que é que eu digo? Só um tanto de ago-
ra, Macabéa. Que é que tem agora que é só risco, Macabéa? 
Uma dose de chuva basta pra que se diga da tempestade toda. 
Então, me diz em sussurros, Macabéa, que já não tenho verbos 
pra datilografar o tiroteio.

Era só um pedaço, Auarã: 

O aço da maquinaria

Que fulgia na lâmina amolada

– azougue da terra derruída.

A sangria é maior no teu corpo. 

Arrebenta o pâncreas e o esôfago a artilharia. 

Às vezes não nasce a manhã

E é sempre noite. A arritmia

Dorme nas ânsias dos barcos. 

Adentra vielas e barracos a cavalaria

E pisa teu semblante de luz, Auarã

– não querem aceso o luzeiro.

Um dia talvez eu escreva

Uma epístola longa, sem fim. 

Uma carta só pra contar

Da travessia do mar de esporas.

Da carne estilhaçada no vozeio das pedras.

Da ferida aberta na calmaria da refega. 

O diabo não existe, Auarã. 

Só existe a ganância. 

A via de acesso aos mares de tormenta.    

Só o que perece é o que germina.

Mas teu olhar não dizia, Auarã, de esperanças

Às Marias despejadas nestes boqueirões de sempre. 

Tudo o que se pedia

Era pra enxergar numa fresta 

(Datilografa. Pausa. Soletra por vezes e 
volta a datilografar)
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Os primeiros raios da manhã. 

Já não existe manhã. 

Mas escrevo esta carta tardia, Auarã, 

Pois queria dizer um pedaço

Da fagulha que luzia nas marés. 

Só um pedaço, Auarã. 

Só um pedaço.

                                            

Tua mãe, Macabéa. 

Badaladas de sinos.
Breu.

Grande calada. 

(Olha as distâncias)  
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Dedico a você Samuel. 

Samuel Borges, meu menino, meu filho. 

Você nascerá um dia 

e terei a ousadia de mostrar 

que no mundo não impera só a exclusão.

Para Maria Aparecida, Maria Emília, Maria Jo-

selita e Thaís Fernandes, 

moradoras da Favela do Boqueirão, 

que motivaram a escrita desta peça de teatro.

Para Clarice Lispector que me destroça sempre. 

.
Rudinei Borges.

Favela do Boqueirão, São Paulo, 

outubro 2016. 
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