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Para meus pais e meus irmãos, 
pois sem eles não haveria verões.
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 A literatura é de certo modo a pele do mundo. De um planeta ou de um dedo. De 
uma estrela ou de um olho.

Um texto permite tanto que nos aproximemos, muito perto, quanto nos distancie-
mos, de muito longe.

Permite que vejamos pessoas que conhecemos bem, com outros olhos. E, também, 
que entremos no espaço íntimo e pessoal, de gente que nunca vimos, conversamos ou 
conhecemos.

Porque no fundo de tudo as peles são transparentes e te traduzem o que há por den-
tro e o que vem de fora.

Estou falando isso para comentar a escrita de alguém que conheço muito, em todos 
os sentidos.

Por isso posso dizer, ao comentar os textos de Teresa, do prazer de ainda perceber, 
por trás de certas lembranças e segredos, ainda outros segredos.

Mesmo acompanhando a criação e evolução de seus textos, continuo ainda a desco-
brir. Percebo mais o que existe de comum entre opostos, como a cigarra e a formiga, a 
lagarta e a borboleta, e outros.

E também como memória e ficção podem se se entrelaçar, numa espécie de dança 
ou passo em que se conhecem e se esquecem, se juntam e se separam. 

Nossas memórias nos enganam, nos transformam e sempre nos recriam de alguma 
forma.

No ato de escrever ou de ler nos descobrimos e redescobrimos. Ficção e memória, 
tudo é feito de vida e transformação.

E sim, palavras têm cheiro, forma, emoção, sensações.
Constato ao reler os textos a essência, a permanência da delicadeza e da transparên-

cia de sentimentos que vem dessas pequenas histórias. São textos simples e com uma 
leveza que pedem silêncio e atenção.

Por isso, volto à sensação de pele, do ver por dentro e por fora. Ilimitadamente ex-
terno e interno, tanto faz.

Textos bem escritos são assim, nos fazem caminhar e descobrir coisas invisíveis 
pelo caminho. Como palavras escondidas e gravadas nas asas de uma cigarra.

Roberto Tostes
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PREFÁCIO



Um dia seu pai chegou do trabalho,  abriu a porta e a mãe gritou:
- Cuidado para não pisar nos seus netos!
- Como assim, pisar? Que netos? - perguntou ele assustado.
E a mãe, então, explicou que a menina em vez de brincar com as bonecas só pensava 

em brincar com seus lápis de cores.
Ela ganhava um estojo novo, espalhava pelo chão e começava a brincadeira.
Apontava bastante alguns para serem as crianças e os bebês. 
Quando já tinha várias cores e tamanhos começava a espalhar pela casa.
Qualquer mesa, armário ou cômoda poderia ser um prédio, onde ela deixava cada famí-

lia de lápis em seus apartamentos ou a escola onde estudavam. 

A MENINA E OS LÁPIS
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A TV da avó tinha um vidro na frente para proteger a tela. Então, ela colocava os lá-
pis em pé entre o vidro e a tela e lá estavam eles em seu grande teatro.

Um relógio antigo todo dourado tinha uma cúpula de vidro que era exatamente 
como uma igreja, onde seus lápis assistiam à missa. 

Sua casa era um mundo perfeito para seus lápis de cores.
Sempre que vinha uma amiga para brincar ela logo perguntava:
- Vamos brincar de lapinho?
A mãe achava a maior graça porque as amigas estranhavam e faziam careta.
Ela gostava tanto dos lápis que seu programa preferido era ir com a mãe na papela-

ria  Contigráfica, onde sempre comprava o material escolar.
Lá, tinha uma vendedora tão séria que nunca dava sequer um sorriso.
A menina morria de medo.
Pois um dia a vendedora, que sabia pela mãe que ela só queria saber de brincar com 

os lápis, resolveu dar a menina um especial.
Ela ficou bem assustada quando aquela mulher que era tão séria entregou aquele lá-

pis de presente. E, para seu espanto, o lápis era bonito, lilás, chanfrado e ainda tinha, 
imagine só, uma borracha!

Pronto, vieram dois enormes sorrisos: primeiro o da menina que nunca tinha visto 
um lápis igual aquele e depois o da Míriam, a vendedora séria que se contagiou com 
toda aquela alegria.

Vieram as aulas, vieram as férias e lá estava a menina feliz da vida brincando com 
seus lápis de cores.

Mas um dia a mãe achou a menina muito estranha, triste e calada num canto.
Chegou perto dela e perguntou: 
- Por que tanta tristeza?
- Porque Mírim sumiu - choramingou a menina.
- Mas quem é Mírim?
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Então, depois de muito choro, a menina aos soluços começou a explicar:
Que Mírim era um lápis especial...
Que era retinho...
Que era lilás... 
Que tinha uma borrachinha...
Que fez a moça zangada sorrir...

A mãe, vendo tamanha tristeza, resolveu convocar toda a família para procurar 
Mírim por todos os cantos da casa.
Depois de vasculharem tudo finalmente alguém perguntou:

- Mas afinal quem é Mírim?
A mãe, então, explicou: 

Que era uma vendedora de lápis.
Que era muito séria.
Que se chamava Míriam.

E que... 

Vendia sorrisos.
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Teve uma época em que íamos à praia no Leme. Eu, meus irmãos e meus pais. Eu 
devia ter apenas uns 9 anos pois já sabia mergulhar e nadar.

Me deixavam entrar no mar e apenas brincar na arrebentação pois não teria perigo, 
diziam meus pais.

Num dia daqueles em que o mar mudava de humor a cada 5 minutos estávamos 
quase todos juntos na água curtindo os minutos de calma das ondas mansas, quando 
de repente começou...

ENSINA-ME A VIVER
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Podia já enxergar aquele volume de água se juntando e formando aquela parede 
ameaçadora.

As pessoas começaram a se alvoroçar e a tentar sair às pressas do mar em direção à 
areia, algumas sem conseguir se desvencilhar das ondas estourando e carregando-as 
emboladas.

Foi neste exato momento que recebi uma grande aula de meu pai ali mesmo, naquele 
imenso oceano.

Ele segurava minha minúscula mão com seu forte pulso e dizia com calma:
- Vamos respirar forte, prender e mergulhar bem fundo até sua barriguinha encostar 

na areia depois você vai  ficar bem quietinha e paradinha prendendo a respiração e dei-
xando a onda passar acima de nós ouvindo seu enorme barulho diminuir e se afastar.

Levantamos, pegamos fôlego e  ele continuou a falar para mim:
- Vamos continuar a fazer isso por mais algum tempo bem calmos até o mar se acal-

mar e suas ondas diminuírem. E aí sim,  sair com calma com a ajuda das pequenas on-
das  e tomar um sorvete na areia junto com o resto da família.

Fiquei aterrorizada mas escutei e obedeci exatamente do jeito que ele falou e como 
uma mágica as grandes ondas passaram e o mar se acalmou. Saímos de mãos super da-
das com calma e eu fiquei orgulhosa de ter enfrentado tanto a dureza e frieza do mar 
quanto a de meu pai.

Foi aí que aprendi que o mais importante e legal para sobreviver é ter essa e muitas 
outras grandes referências na nossa vida.

Sejam elas: difíceis, amedrontadoras, firmes, mas também calmas, tranquilas e com 
aquele sabor de experiência maior de quem já viveu e sobreviveu mais do que você.
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Era a irmã caçula de seis e tínhamos um fusca. 
Meu pai sempre dizia:

- Só compro Volkswagen, é a melhor marca!
Não entendia muito de carro muito menos de marca. Achava apenas o fusca peque-

no demais para oito pessoas e além do mais nunca tinha a chance de ir na janela. Ah, 
como seria gostoso ficar vendo as pessoas, os carros, as árvores, flutuando ao meu 
lado...

A MINHA JANELA
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Não adiantava, tinha que me conformar sempre com o banco do meio no colo dos 
irmãos.

Mais tarde, meu pai comprou mais um Volkswagen e adivinhe só? Mais um fusca... 
Continuei no meio... no colo...  pegando no máximo uma pontinha da paisagem que 
 continuava a me convidar. 
Acontece que quando queríamos viajar, a família inteira no mesmo carro não dava.  
Então foi aí que meu pai um dia falou:

Precisamos mesmo é de uma Kombi.  
Não sabia muito bem do que se tratava mas quando vi, saí correndo a contar as jane-
las: 1, 2, 3, 4... será ? 

Meus irmãos ocuparam todas e sobrou apenas uma janela atrás, ou seja, o bagageiro. 
Mas lá fui eu, muito feliz, mesmo com toda a bagagem,  pois aquela janela era minha, 
só minha!

E mais... muito mais... Ela era grande, enorme, panorâmica!!! 

Enfim, uma paisagem inteira só pra mim!
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Passávamos as férias sempre juntos e no sítio.
Dois meses no final do ano e um bem friozinho em julho.
Uma família grande: eu, meus cinco irmãos, três primos, nossos pais, meu tio e mi-

nha tia.
Algumas vezes recebíamos convidados: outros tios e primos de grau mais distante 

que vinham ficar conosco por uma semana.

O FUGITIVO
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Desta vez foi no inverno bem frio que meu tio como sempre 
começou a elaborar alguma coisa nova e criativa.

Uma daquelas ideias bem assustadoras que para uma menina 
de mais ou menos 5 anos era irresistível.

Eu observava sempre o que ele fazia tentando me antecipar 
ao próximo susto.

Vi apenas que trabalhava em uma máscara feita em papel 
machê.

Mas ele era bem discreto e silencioso e eu até que no fundo 
tentava mesmo é não descobrir para poder absorver e curtir me-
lhor a brincadeira de sentir medo.

Foi então numa noite fria e chuvosa que todos se programa-
ram para assistir juntos ao último e tão esperado capítulo de “O 
Fugitivo”.

A TV era uma Admiral portátil 11 polegadas e preto e branco 
que colocávamos em cima de um banquinho com um Bombril nas 
antenas e ficava na varanda da casa pois assim pegava melhor.

A pequena TV foi colocada de frente para nós e de costas 
para uma das 3 portas da varanda em arcos e envidraçadas 
onde dava para ver e escutar a chuva que ia ficando cada vez 
mais intensa e amedrontadora.

No início do capítulo estávamos sentados afastados mas à me-
dida que o suspense aumentava começávamos a ficar mais junti-
nhos um dos outros enrolados em vários cobertores.

O suspense do seriado que vinha da pequena TV aumentava 
assim como a dificuldade de assistir pois a tempestade com seus 
raios e trovões piorava a transmissão.

Estávamos todos bem juntinhos, enrolados e muito tensos quando:

Meu tio sumiu.

E de repente um imenso clarão seguido de um ensurdecedor 
ruído do trovão na janela iluminou aquela figura imensa cober-
ta com um lençol branco de braços abertos e uma cara gigante 
parecendo um FANTASMA!
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Logo em seguida veio a escuridão, o silêncio, a chuva, a respiração ofegante e a voz 
rouca de uma prima:

Afasta que eu me mijei toda !

Nem mesmo meu tio esperava a perfeição, a dramaticidade e sincronia do cenário, 
dos objetos, da tempestade, da iluminação, da interpretação e do desfecho do capítulo 
final de

“O Fugitivo”.
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Toda sexta-feira à meia-noite elas tinham um compromisso.
Assistir ao programa Coruja Colorida que neste dia exibia sempre um filme de 

terror.
Sim, ela e a avó gostavam de emoções fortes. Especialmente as que envolviam o 

medo.
De alguma forma era uma espécie de troca: a proteção.
E assim foram as duas organizar a sessão.

O HOMEM DA CASA
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Colocaram as duas poltronas uma ao lado da outra bem coladinhas, caso necessi-
tassem de apoio. 

Em frente à elas ficava a TV, de um lado a porta do apartamento e do outro o 
corredor. 

Ligaram a TV e esperaram ansiosas.
O filme desta sexta feira era dividido em 3 contos aterrorizantes.
E o terceiro foi o pior. 
Era a história de um homem que além de ter assassinado a própria mulher, a es-

quartejou e embrulhou meticulosamente cada membro do corpo dela com papel 
pardo, guardando todos dentro de um freezer no sótão de sua própria casa.

Plim, plim... 
Anúncio.  Silêncio. Tensão.
Tentavam descansar mas os olhos permaneciam grudados na TV.
Volta o filme.
Ainda no sótão, os membros embrulhados no papel que estavam no freezer co-

meçam a se mover. Primeiro o braço abre a porta e, em seguida, todos os outros 
membros saem, um a um, se arrastando pelo sótão com um intenso ruído do papel 
pardo pelo chão.

Plim, plim...
Anúncio. Tensão. Silêncio.
Os olhos grudados na TV, sem descanso, mesmo durante o intervalo.
Então veio um ruído: DE PAPEL, VINDO DA PORTA, exatamente igual  ao do 

filme.
As duas desgrudaram os olhos da TV e em perfeita sincronia se entreolharam 

cheias de pavor.
A avó, bruscamente se vira para o corredor e grita: 
- S E B A S T I Ã O !!!
A neta se agarra incrédula no braço da avó e solta um berro: 
- UUUUAAAHHHHHH !!!
 A avó então, apavorada com o berro, joga os braços para cima 

assustada e grita: 
- UUUUAAAHHHHHH !!!
Imediatamente, a neta, quase sem fôlego, olhando para o corre-

dor pergunta apavorada à avó:
- PELO AMOR DE DEUS QUEM É SEBASTIÃO ??????
A avó, depois de respirar fundo várias vezes, e agora um pouco 
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mais calma, carinhosamente segura com suas mãos frias e suadas o rosto da neta e 
finalmente diz: 

- Não é ninguém minha filha, apenas um nome para pensarem que mora conos-
co um homem  bem  alto, forte e corajoso.

Plim, plim.
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Estava na porta de um cinema com uma intensa dúvida se arriscaria em assistir ao 
filme ou não.

Tinham baixado uma lei cruel em que qualquer humano que demonstrasse algum  
tipo de emoção  seria atacado com uma pistola a laser e se transformaria num ser total-
mente robotizado e sem qualquer sentimento. 

Apreensão, sentia...  mas os guardas não perceberam.
Medo,  sentia.. mas ainda assim não percebiam.

ROBÔS E HUMANOS
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Resolveu então arriscar mesmo sem saber do que se tratava o filme.
A sala estava escura e quase cheia. Dava para ver que todos que estavam ali já ti-

nham sido atacados e robotizados. 
Até mesmo os casais sentados juntos  pareciam dois seres de lata.
Apenas olhavam a tela iluminada sem nenhum brilho nos olhos.
Ela sentou atrás de um destes casais e começou a assistir ao filme.
Era um filme triste de doer e o esforço de se conter estava escorrendo de sua 

alma.
Foi neste momento que uma lágrima desceu em seu rosto e desencadeou uma ne-

cessidade enorme de sentir, de chorar e ficou ali engolindo em seco.
Começaram a aparecer guardas de todos os lados com suas lanternas miradas me-

ticulosamente em cada rosto.
Sentiu que estavam se aproximando e seu peito estava cada vez mais dolorido 

tentando segurar aquela onda intensa de emoções.
Quando a luz chegou no seu rosto não aguentou...
Começou a soluçar sem parar e só terminou quando aqueles homens metálicos 

se aproximaram e apontaram aquele laser azul em seu peito.
Sentiu um  choque. 
Tudo escureceu.
Desmaiou.
Acordou.
 e finalmente  sentiu,
 que era a mais humana dos humanos.
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Aprendi um pouco sobre a meditação e todo este processo Zen.
Um dia então, entrei no quarto e resolvi experimentar.
Fechei a porta, a janela e sentei.
(Não é fácil para mim deixar de capturar um pensamento, pensei...)
Comecei a contar as respirações e a observar os pensamentos.
(Estou com um pouco de dor nas costas...)

MEDITA CÃO...
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Não percebi mas nosso cachorro tinha ficado dentro do quarto.
(Ignorar cachorro. respirar, contar a respiração...)
Ele estava inquieto assim como minha mente e começou a pular em mim.
(Preciso trabalhar, quieto cachorro ! como parar de pensar ? impossível ! inspi-

rar, expirar...)
Eu me desvencilhava dele e continuava imóvel, mas ele insistia em chamar mi-

nha atenção.
(Ele tem que se acalmar, seria melhor tirar ele daqui ? inspirar, 1, expirar 2, ...)
Ele continuava agitado e incansável tentava puxar meus braços.
(Não consigo parar de pensar, quanto tempo já estou aqui ? , 3, 4, ...)
Quando então ele resolveu se deitar. Mais calmo, quieto.
(Preciso ir ao dentista, tenho que terminar o trabalho. inspirar, 5, 6, ...)
Encostou sua cabeça e se aninhou junto a mim.
(Está tão silencioso, inspirar, 7, expirar, 8 ...)
E como um pequeno tapete macio e imóvel, dormiu respirando em meus pés...
(9, 10, ...)
E foi como se fossemos apenas uma só respiração. Uma única energia !
(preciso me levantar e escrever...)
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Lembro que já era noite e eu percebia todos os barulhos do mundo. Definitivamen-
te uma noite barulhenta. Mas sabia que era importante sair do esconderijo. Enfrentar 
os obstáculos, os próprios barulhos...

Primeiro vieram os vizinhos em suas festas particulares com suas gargalhadas estri-
dentes.

Próximo passo: enfrentar o trânsito das ruas com as buzinas e motores incessantes.

ACONTECEU EM UMA NOITE
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Para então chegar ao desafio. Encontrar pessoas. Falar com elas. Aí então es-
cutar: seus gestos, olhares e vozes, os barulhos...

Parecia interminável. Falavam a minha própria língua e ainda assim ouvia ou-
tra e tinha que interpretar as duas. Manter o controle, dos barulhos...

Quando já estava quase insuportável. Quando achava que não iria aguentar.
Apareceu o inseto. Voador. Verde. Tranquilo.
As pessoas espantadas interromperam as conversas, os barulhos...
E ela veio até mim. Pousou em meu peito como se olhasse num espelho. Foi 

então que percebi, ainda que assustada mas com tremenda ternura que era ela, a 
esperança.

Venci, pensei. Mais uma batalha.
E renovei por mais uma vida o suspiro de esperança que restava em mim.
Foi assim.
 

O dia em que a esperança pousou em meu peito.
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Ela acordou se sentindo leve como um pássaro. 
Estava tranquila e feliz. 
Parecia até que tinha dormido e acordado mais jovem. 
Resolveu que iria aproveitar ao máximo este dia.
Saiu e começou a andar pela cidade.
Não iria mais parar de caminhar. 
Nunca mais. 

O JARDIM
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Olhava para tudo com um enorme carinho e guardava aquele instante em sua mente. 
Árvores, pessoas, cachorros, carros, prédios...
Andou até cansar sua felicidade.
Foi quando chegou perto do Jardim. 
Passou pela entrada cansada, mas feliz por estar ali. 
Lugar perfeito para descansar e reabastecer.
Andava um pouquinho e logo sentia uma necessidade intensa de enquadrar cada peque-

na cena que via. Tudo parecia novo, fresco e muito, mas muito bonito.
Agora cada imagem que percebia, cada árvore, cada flor virava um verdadeiro quadro.
Natureza perfeita, pensou.
Respirava fundo, tentando absorver tudo.
Aromas, cores, pássaros, cigarras...
Começou a ficar cansada e com seu corpo leve sentou em um dos bancos escondidos de-

baixo dos bambus.
Resolveu se esticar e deitar um pouco.
Tudo estava muito silencioso. 
Foi quando resolveu abrir os olhos e...
Já era noite!
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Assustada, levantou e começou a andar, respirando mais rápido e com força.
Conhecia bem o Jardim, saberia procurar a saída não fosse o medo que começou a 

tomar conta dela.
Tensão, suor, pânico. 
“Estou perdida à noite e totalmente só no Jardim”, pensava.  

Foi neste mesmo instante que viu um vulto de um homem passar na sua frente.
Ela perguntou nervosa:
- O senhor sabe onde é a saída? Está perdido também? 
- Não - respondeu ele com calma. - Estou aqui ouvindo melodias. Deixando elas en-

trarem e saírem de mim assim como a respiração. 
E continuou andando e assoviando.
- Qual o seu nome? - perguntou ela.
- Antônio - respondeu ele sem virar para trás. 
Então, um pouco mais calma, continuou a andar e procurar novamente a saída.
Estava escuro e não conseguia achar o caminho certo.
Foi quando um outro vulto, agora de mulher, passou na sua frente.
Perguntou ansiosa:
- A senhora sabe para que lado fica a saída? Está perdida também?
- Não - respondeu ela com calma. - Estou aqui percebendo as emoções. Deixando 

elas entrarem e saírem de mim assim como a respiração.
E continuou andando e recitando.
- Qual o seu nome? - perguntou ela.
- Clarice - respondeu sem virar para trás.
Passando a se sentir bem mais calma, continuou a caminhar.
Resolveu que iria procurar um banco para sentar e descansar um pouco.
Achou um escondido debaixo dos bambus, se deitou e fechou os olhos.
Sentiu de repente uma mão suavemente cutucando seu braço. 
Era o segurança do Jardim, que perguntou:
- Moça, acabou de amanhecer, o Jardim ainda não abriu, o que faz você dormindo 

neste banco?
Ela, então, descansada e feliz, respondeu calmamente:
- Estava sonhando palavras para então acordar, deixando elas entrarem e saírem de 

mim  assim como a respiração. 
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