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Assine/Anuncie: O RelevO não aceita 
dinheiro público e se mantém com o 
apoio de assinantes e anunciantes. 
Você pode receber o jornal em casa 
e divulgar sua marca, projeto cultural 
ou seita de caráter duvidoso aqui 
mesmo! Saiba mais em  
jornalrelevo.com/assine e jornalrelevo.
com/anuncie ou fale conosco no 
contato@jornalrelevo.com.

Publique: O RelevO recebe textos 
de todos os gêneros, de trechos de 

romances sobre domos invisíveis a 
artigos de escritores que gostam, 
sobretudo, de si mesmos. 
O RelevO recebe ilustrações. O 
RelevO recebe fotografias. O RelevO 
aceita ensaios acadêmicos. Também 
cartuns, HQs, receitas, bulas, 
resenhas e ameaças. Saiba mais em  
jornalrelevo.com/publique ou pelo 
contato@jornalrelevo.com.

Newsletter: Bowie, assassinatos, 
Renascimento e animais pitorescos: 

nossa newsletter se chama Enclave 
e vai muito além da literatura. 
Comprove e assine (de graça) em 
jornalrelevo.com/enclave.

As imagens desta edição são de 
autoria de Kleverson Mariano. Você 
pode conferir mais do trabalho 
dele em <www.artstation.com/
kleversonmariano>.
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Entradas:

Assinantes: R$ 370 Malu Martini; R$ 
150 Ben-Hur Demeneck; R$ 125 Sandra 
Nodari; R$ 100 Nathan Magalhães; 
Camila Asato; R$ 90 Diogo Kastrup; 
R$ 75 Renata Garrafoni; Alexandre 
Guarnieri; Brenda Brandão Pontes; R$ 
60 André Tezza; William Okubo; Caio 
Russo; Tâmara Abdulhamid; Camilla 
Inojosa; Antonio Sodré; R$ 50 Osvaldo 
Rodrigues; Cinthia Kriemler; Roseana 
Murray; Helvio Campos; Leandro Morg; 
Ana Caroline de Oliveira; Viviane Tavares 
Nascimento; Vera Saad; Vivian Catarina; 
Gabriela Oliveira; Diogo Silveira dos 
Santos; Amanda Damásio; Daniel Gorte-
dalmoro; Gissele Chapanski; Kleverson 
Mariano; Vivian Matsui; Augusto César 
da Silva; Felipe Lobato de Borba; Raul 
Marques; Maya Falks; Adriane Garcia; 
Hertz Wendel de Camargo; Gabriel Volpi 
Martins; Claire Feliz Regina; Bianca Tech; 
Matheus Vigliar; Kharoline Lima Dallagnol; 
Marina El Tayar; Wélcio Toledo; Guilherme 
Veiga; Carlos Dalla Stella; Marco Antônio 
Garcia dos Santos; Antonio Carlos Secchin; 
Fiori Ferrari; Lucas Gomes; Pedro Amaral 
Reis; José Eduardo Gonçalves; Rosana 
da Silva Cuba; Ana Lúcia Vasconcelos; 
Rafael Estorilio; Eduard Traste; Patricia 
Hermann; Alexandre Rabelo; Katna Baran; 
Gabriela Bazan; Merissa Ribeiro; Camila 
Passatuto; Felipe Franco Munhoz; Laís 
Romero; R$ 45 Andréa Mascarenhas; R$ 
25 Jacqueline Carteri; Luísa Thompson; 
Rafael Gonsalves; R$ 15 TW Jonas (Total: 
R$ 4.105)

Anunciantes: R$ 350 Allejo; R$ 100 
Penalux; William Soares; R$ 50 Fisk; 
Estação Brasil; Kikos Bar; Vivian Catarina 
(Total: R$ 750)

Saídas:

Gráfica: R$ 1.500
Correios: R$ 1.685
Distribuição direta: R$ 800
Material de escritório: R$ 250
Taxas PayPal & BB: R$ 100
Redes ditas sociais: R$ 50
Domínio mensal e metafísico: R$ 18
Edição-assistente: R$ 100
Revisão: R$ 70
Diagramação: R$ 100
Empacotamento: R$ 50
Capa: R$ 50
Infografia: R$ 120

Custos totais: R$ 4.943
Receita total: R$ 4.855
Balanço de fevereiro de 2019: - R$ 88

bye bye tristeza

Adilson Gonçalves Primeiramente, 
saibam que admiro o trabalho de vocês e a 
iniciativa do projeto. No entanto, o estilo 
literário estabelecido há um tempo no 
RelevO já não me interessa mais. Assim, 
deixo de ser assinante e peço para não 
enviar mais o jornal. Não sei se minha 

assinatura já havia expirado ou não, porque 
respondi a algum pedido de antecipação 
de pagamento. Ontem recebi um exemplar 
que deve ser o último. Continuarei a 
divulgar o jornal nas redes sociais. Em 
relação a meus motivos, afasto de primeira 
mão a qualidade dos textos. Longe disso. 
Mas minha expectativa no início era de 
uma interlocução maior, ou seja, que 
textos seriam submetidos, avaliados e 
eventualmente publicados. Como já disse 
no passado, a diminuição da importância 
da poesia para privilegiar outros formatos 
também contribuiu para tornar a leitura 
menos atraente.
 
Marcus Serra Acabo de ler a revista, 
digo, o jornal. Gostei, principalmente das 
poesias “soltas” ao longo do periódico, 
mas senti falta de uma coluna de 
lançamentos ou indicações ou ambos, 
todo leitor compulsivo precisa disso, rs. Os 
textos são inusitados, comparados a outros 
periódicos que acompanho, e isso é bom 
mesmo que eu não tenha gostado de tudo, 
cria-se uma identidade.

olhaí

Joaquim Bispo Boa noite! Em 16 
de outubro enviei-vos um texto para 
publicação. Não recebi confirmação de 
recebimento, mas não achei demais, para 
uma seleção que não era propriamente 
um concurso. Ao longo dos meses, fui 
tentando perceber se já teria sido avaliado 
e publicado ou excluído. Certa vez li 
uma resposta vossa a alguém dizendo 
que avisariam, não sei se da publicação 
ou da exclusão. Hoje, apercebi-me que 

já passaram muitos meses e que já foram 
publicados, entretanto, vários números… 
Amigos, estão no vosso direito, mas tentem 
ser mais amigáveis: avisem o autor se vai 
ser publicado, mas avisem também se 
o texto não foi aceite. Não é amigável 
deixar o autor meses ou anos à espera de 
uma resolução. Ou deixem claro que a 
regra não é como nas outras publicações e 
expliquem-na. Cumprimentos!

Carta do editor: Nós temos um aviso acerca 
disso, Bispo. Está (há onze meses) em 
<www.jornalrelevo.com/publique>. “No 
momento, não conseguimos nos comprometer com 
um prazo de leitura e retorno. A avaliação, porém, 
costuma ocorrer dentro de um mês. Via de regra, 
você será avisado quando seu material for lido. 
Infelizmente, não temos dado conta da totalidade 
de retornos. Por questões de saúde, também não 
temos qualquer condição de acusar recebimento.” 
Ao mesmo tempo, estamos em busca de 
aprimorar nosso sistema de retornos por 
aqui. Obrigado pela sua mensagem!

isenção

Rosana Cuba O editorial do RelevO 
tem sublinhado – em janeiro e fevereiro 
– a sua não adesão ao que chamou de 
“bolhas críticas que se reproduzem ao 
norte e ao sul”. Sem recorrer à ideia de 
neutralidade, navega numa linha tênue 
cujo sentido parece ser o compromisso 
com a literatura e com um olhar plural (?), 
além de outros compromissos diretamente 
mencionados. Assumir essa postura é de 
uma honestidade com os leitores, embora 
ela me assombre um pouco. Como filhos 
de um tempo histórico e social muito 

Disso de dinheiro
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peculiar, precisamos estar atentos e fortes 
(isso não é meu) ao que se produz e 
isso implica não se furtar ao presente. O 
presente, como uma esfinge, nos espreita, 
desafia... Que não o percamos de vista, 
sob pena de embranquecer (em muitos 
sentidos, desde os sociais aos literários) 
as nossas tintas. Ah, mudando de assunto, 
sobre os/as ombudsman: quero deixar 
registrado o meu elogio e apreço à coluna 
de novembro da Gisele Barão. Boa sorte 
ao Cezar Tridapalli. Se ajudar, Cezar, eu 
desconfio de você e do jornal... rsrsrsrs E 
saudades i-men-sas das tretas muito bem 
enredadas do Ricardo Lísias. Abraço e bom 
trabalho a vocês.

Edmundo Santana Concordo com a 
Gisele Barão na sua última coluna como 
ombudsman: não vejo mais diferencial no 
RelevO para justificar pagar 50 reais por 
ano. Prefiro os clubes de livro, que sempre 
mandam mimos e conseguem manter a 
gente com ansiedade pela caixinha dos 
Correios.

Cefas Carvalho Recebi a edição de 
fevereiro (número 6/ano 9) do RelevO, 
impresso literário mantido com garra 
nestes tempos tão virtuais. Coisa fina.

Marcela Medeiros Sou assinante e amo.

Cinthia Kriemler Recebi o RelevO 
de fevereiro, com a veiculação de foto do 
meu romance Todos os abismos convidam 
para um mergulho. E qual não foi a minha 
alegria em ver que saiu na mesma página 
que o poema da Adriane Garcia, essa poeta 
maravilhosa que é minha amiga (também 
maravilhosa). Os astros sempre conspiram a 
meu favor!

Geraldo Lima Recebi o meu exemplar, 
como sempre, o jornal está imperdível.

Fatima Alveira Eu acredito no RelevO. 
Ele vai se superar! Doadores apaixonados 
por literatura podem ser uma saída para 
o jornal melhorar financeiramente. 
Multiplicadores fora de Curitiba. Ainda 
há pessoas apaixonadas que gostam e 
se dedicam à literatura. Vida longa ao 
periódico!

Carlos Bavutti Assinei este ano e 
concordaria em doar mais 50% do valor 
da assinatura para que vocês criassem um 
fundo que pudesse auxiliar nos projetos 
de custeamento do jornal. Vocês têm 1000 
assinantes que pagam 50 reais anualmente. 
Me enquadro entre estes! Se doarmos 25 
reais (anualmente), terão uma verba de 25 
mil para levar adiante o projeto e manter 

este nobre sonho. Bem, falo por mim, 
eu ajudaria sim. Sei que é uma conta de 
padeiro que fiz, mas se a maioria pensar 
desta forma, poderemos tornar ainda mais 
viável o futuro do RelevO. É apenas um 
BigMac a menos por ano... Caso queiram 
conversar, meu escritório está de braços 
abertos para recebê-los.

Jessica Tayana de Oliveira Conheci 
esse jornal maravilhoso-maravilhoso 
enquanto estudava no conservatório aqui 
de Curitiba. Esse mês já vou virar assinante 
e ficar de olho na forma de contribuir com 
esse trabalho.

Felipe Gomes O jornal literário publicou 
um poema meu na edição deste mês. 
(Não sem causar espécie entre meu povo 
e inspirar uma discussão interessante, no 
WhatsApp, sobre a ambiguidade poética 
– ao optar por “mal”, no lugar de “mau”, 
como no texto original. Perdoado.)

Do revisor: Pedimos desculpas por quaisquer 
desentendimentos causados pela ortografia 
padrão, essa reaça. 

novos ares

Do Arco da Velha Livraria & Café 
Agora temos o RelevO aqui em Caxias 
do Sul. Um jornal literário independente 
e de distribuição gratuita para algumas 
livrarias do Brasil! Vem buscar o teu na casa 
da Velha!

Paulo Rickk O site do Allejo, que 
anuncia com vocês, permanece fora do ar.

Da redação: É um anúncio técnico-conceitual.

Henrique Junior Assinante há duas 
temporadas, recomendo muitíssimo!

Guilerme Garrido Vida longa ao RelevO.

Merissa Ribeiro Vale a pena sim assinar 
o jornal! A literatura me convence. Vou já 
providenciar minha assinatura.

Adriano Rossi Estou muito satisfeito 
com minha assinatura, espero que 
consigam continuar o bom trabalho. 

Rede Nacional de Bibliotecas 
Comunitárias As bibliotecas das redes 
integrantes da RNBC estão recebendo o 
RelevO, publicação mensal de cultura e 
literatura. Agradecemos a publicação pela 
iniciativa da parceria que faz chegar aos 
mediadores um importante material para 
formação como leitores. O jornal não 

tem patrocinadores e se mantém com a 
venda de assinaturas, que bancam o envio 
gratuito a pontos culturais e bibliotecas 
comunitárias, distantes dos grandes centros. 
Conheça e prestigie!

Bianca Ogliari Pena que o jornal nunca 
chega aqui :(

Da redação: Bianca, mudamos o entregador 
e o sistema de conferência de envios em 
Curitiba. É pra melhorar tudo agora, de um 
vinho ruim para uma água boa. Desculpe- 
-nos pelo transtorno e pelo trocadilho.

Beatriz Menezes Amaro Escute aqui, 
você que gosta de literatura: o RelevO 
é diversão garantida. Além de manter o 
impresso vivo e saltitante, o periódico 
nos presenteia com poemas, crônicas, 
contos e tudo o que há de mais bonito na 
linguagem literária. Como se não bastasse, 
a assinatura anual custa modestos cinquenta 
mangos, e você às vezes ainda leva um livro 
de brinde: enjoy! 

Em certa época da vida social do 
mundo, quem sabe ali por meados dos 
anos 1980 ou em tempos pré-socráticos, os 
interlocutores mais ardorosos gostavam de 
lançar uma pergunta provocadora a outros 
interlocutores ardorosos (!): “Quem fala 
por você?”. A flechada buscava alcançar o 
seguinte cerne: a materialização dos seus 
argumentos é baseada em quem? Vem 
daonde? Quem é o seu ouvinte ideal?

Bem, um jornal mensal de literatura é 
um apanhado de escolhas, de recusas e das 
vertigens do tempo. Assim, tudo o que 
somos é ideologia, o resultado delas. Não 
existe jornal de literatura sem partido. E 
almejamos um tipo de leitor, certo? 

Se publicamos 10 autores e 3 autoras, 
somos ideologia. Se não publicamos um 
texto sobre Dilma Rousseff nem sobre 
Jair Bolsonaro, somos ideologia. Se rimos 
da esquerda-desconstruída e também da 
direita-arminha, somos ideologia, pois então 
— e alguém está falando por nós. Estamos 
ornados em sabedoria e isenção? Nunca.

Desde agosto de 2010, uma das nossas 
premissas básicas é a diversão. E há 
maneiras inúmeras de isso acontecer. 
Nos divertimos ao arriscar humor e ao 
atingir suscetibilidades. Nos divertimos 
ao descobrir um texto acima da média 
de um autor novo. Nos divertimos ao 
publicar um poema de Boris Pasternak 

(quem lembra de um período em que 
militantes pediam para seus súditos não 
assistirem Doutor Jivago, pois era um filme 
que enfraquecia a causa?).

De fato, nem tudo é diversão. Não é 
divertido dever à gráfica e aos correios. 
Não é divertido lidar com as ofensas que 
recebemos quando recusamos algum 
texto. Não é igualmente divertido lidar 
com as nossas limitações estruturais. Mas, 
veja só, não há uma certa honestidade nos 
buracos das lonas dos circos itinerantes?

Somos um dos únicos três periódicos 
do Brasil a ter o serviço de ombudsman, 
um ouvidor público, um observador 
com pena livre para nos criticar, sem 
interferência do editor ou de qualquer 
membro do nosso conselho editorial. É 
uma premissa. E nesta edição, você verá, 
as pedras são grandes, afiadas. Se somos 
limitados e até um pouco caóticos, por 
que fazemos isso com a gente mesmo? 
Porque é divertido, ora, porque o dissenso 
é divertido, porque rir de quem fala 
por nós e de nós é divertido. Um senso 
de diversão que pouco tem a ver com 
indiferença, muito ao contrário.

Pode ser que muitos vejam nas críticas 
que nossos ombudsmans fazem uma 
justificativa para não nos ler, para não nos 
assinar. Não foram poucos os casos em 
que alguém justificou não nos consumir 
com um argumento dado por um 
ombudsman nosso. É parte do nosso risco, 
é parte da nossa diversão.

Sim, somos limitados e um reflexo de 
escolhas, de recusas, de prensas estruturais. 
Ainda assim, somos um jornal que tem 
ombudsman, que tem editorial (e que, 
acreditamos, não é editorial de aula 
de redação do Ensino Médio, embora 
não deixemos de incorrer um pouco 
em monotemas). Somos um jornal que 
abre suas contas e que não se lamenta 
em eventos públicos, escondendo suas 
trocas comerciais. Somos um jornal que 
se arrisca em tempos pouco moderados, 
intuindo ser esta a nossa forma de 
moderação: rir de tudo, rir de todos.

Afora tudo isso, somos do tamanho de um 
grão de poeira percorrendo o firmamento 
em carrossel. Ainda sobre quem é o nosso 
leitor ideal: quem sabe, aquele leitor que dá 
aquela piscada marota em meio ao caos. Há 
uma dialética aí que nos interessa.

Uma boa leitura a todos.

Editorial
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QUER DISTRIBUIR O RELEVO?
ESCREVA PARA CONTATO@JORNALRELEVO.COM

 

Locais RelevAntes

Onde posso encontrar um Jornal RelevO para esboçar um sorriso enquanto leio?

Livrarias, bancas e sebos

Banca Tatuí www.bancatatui.com.br
Desenho por Ángela León

PARANÁ • Curitiba Agendarte Livros / Sebo Releituras / Itiban Comic Shop / Joaquim 
Livros & Discos / Livraria Arte & Letra / Le Mundi Café Terapêutico e Livroteca / Livraria 
do Chaim / Sebo Arcádia / Sebo Santos / Livraria Barbante • Araucária Banca da Aracy 
• Guarapuava Gato Preto Discos e Livros / A Página Livraria  • Lapa Livraria & Papelaria 
Nanise • Londrina Livraria da Silvia / Nosso Sebo • Piraquara Livrarias Nobre Cultura • 
Ponta Grossa Livraria e Papelaria Universo da Leitura 

SANTA CATARINA • Florianópolis Sebo Ilha das Letras / Livraria Livros & Livros • 
Balneário Camboriú Santo Livro Livraria e Bookstore  • Blumenau Livraria Blulivro • 
Brusque Livraria Saber • Caçador Livraria Selva • Joinville Barba Ruiva Livros & 
Discos • Morro da Fumaça Livraria Beco Diagonal • São Bento do Sul Dom Quixote 
Livros • São José Sebo Ilha das Letras • Tubarão Libretto Livraria  

RIO GRANDE DO SUL • Porto Alegre Cirkula / Livraria Bamboletras / Livraria Baleia / 
Livraria Raízes / Livraria Taverna / Traça Livraria • Bento Gonçalves Dom Quixote 
Livraria & Cafeteria • Canela Empório Canela • Caxias do Sul Do Arco da Velha 
Livraria & Café • Frederico Westphallen Vitrola • Santa Maria Athena Livraria 
(Floriano e Praça Nova) / Anaterra Livros • São Francisco de Paula Miragem Livraria 

SÃO PAULO • São Paulo Comix Book Shop  / Intermeios Casa de Arte e Livros / 
Livraria Zaccara / UGRA PRESS / Blooks Livraria / Banca Curva  / Desculpe A Poeira 
/ Patuscada Bar / Livraria NoveSete / Banca Tatuí • Araçatuba Sebo Dom Quixote • 
Botucatu Sebo Alfarrábio • Campinas Livraria Pontes • Campos do Jordão Livraria 
Jaguaribe • Guarulhos Livraria Grarulivros • Piracicaba Sebo do Formiga • Ribeirão 
Preto Livraria Travessa Ribeirão • Taubaté Sebo Estação Cultural  

RIO DE JANEIRO • Rio de Janeiro Belle Époque Discos e Livros / Livraria Leonardo da 
Vinci / Blooks Livraria / Livraria Argumento Leblon / Livraria Argumento Rio Design 
Barra / Livraria Beco das Letras / Arlequim / Letra Viva Filial / Livraria Berinjela / 
Livraria e Edições Folha Seca  • Nova Friburgo Sabor de Leitura • Paraty Livraria de 
Paraty • Petrópolis Livraria e Bistrô de Itaipava • Seropédica Canto Geral Livros e 
Discos • Três Rios Livraria Favorita

ESPÍRITO SANTO • Vitória Torre de Papel / Dom Quixote Livraria • Guarapari Banca 
da Lua • São Mateus Livraria Sebo & Arte 

MINAS GERAIS • Belo Horizonte Armazém do Livro / Livraria Dona Clara / Livraria da 
Rua / Sebo Ubuntu • Itajubá Lume Livraria / Sebo Bis • Pouso Alegre Sebo São 
Darwin

GOIÁS • Goiânia Evoé Café Com Livros / Livraria Palavrear / Livraria Leodegária  

DISTRITO FEDERAL • Brasília Banca da Conceição / Livraria, Café e Bistrô Sebinho 

MATO GROSSO • Cuiabá Bazar do Livro Matriz 

MATO GROSSO DO SUL • Campo Grande Livraria LeParole 

BAHIA • Salvador Livraria Boto-Cor-de-Rosa / Midialouca / Livraria e Distribuidora 
Multicampi / Livraria LDM (Brotas, Glauber Rocha e Shopping Paseo Itaigara) • Lauro 
de Freitas Livraria Dom Casmurro • Vitória da Conquista Livraria LDM

CEARÁ • Fortaleza Livraria Lamarca / Sebo Ellenía / Livraria Arte & Ciência 

MARANHÃO • São Luís Livraria Poeme-se  / Sebo Arteiro 

PARAÍBA • Cajazeiras Livraria Universitária CZ 

PERNAMBUCO • Recife Livraria Praça de Casa Forte / Livraria Idéia Fixa • Garanhuns 
Livraria Casa Café • Olinda Sebo Casa Azul • Salgueiro Capabella Sebo 

RIO GRANDE DO NORTE • Natal Sebo Café • Mossoró Resebo • Praia da Pipa Book 
Shop

SERGIPE • Aracaju Livraria Escariz 

ACRE • Rio Branco Livraria N&S / Livraria Paim 

AMAZONAS • Manaus O Alienígena Acervo e Espaço Cultural 

PARÁ • Belém Fox Livraria, Café, Papelaria e Locadora de Vídeos • Santarém BPP 
Sebo & Locadora  

Cafeterias e panificadoras (hmmm!)

PARANÁ • Curitiba Supernova Coffee Roasters / Rause Café / Café Mitre / Café 
Lisboa / Bisa Basílio / Café do Viajante / Chelsea Café  / Café do MON / Magnólia 
Café / Panificadora Quintessência / Provence Boulangerie / Botanique Café Bar 
Plantas / Brooklyn Café / Café Avenida / Café Tiramisu / Expresso Café / Café do 
Mercado / Café do Teatro / Kaveh Kanes / Fingen Café / Moto Racer Café • 
Araucária Duetto Café • Lapa Panificadora Zeni 

RIO GRANDE DO SUL • Porto Alegre Café Cartum • Caxias do Sul Dulce Amore Café 
& Algo Mais  

RIO DE JANEIRO • Rio de Janeiro Café Pingado

ESPÍRITO SANTO • Dores do Rio Preto A Cafeteria 

MINAS GERAIS • Belo Horizonte Café do Palácio  / Café 104 

GOIÁS • Goiânia Café Carino  • Anápolis Café S/A 

DISTRITO FEDERAL • Brasília Ernesto Cafés Especiais / Rapport Cafés / Especiais e 
Bistrô  / Quantocafé / Martinica Café  

PARAÍBA • João Pessoa A Budega Arte Café 

PERNAMBUCO • Recife LClandestino Café  / Borsoi Café Clube - PINA / Borsoi Café 
Clube - CALIFÓRNIA /A Vida É Bela Café / Malakoff Café / Brigadeiro Café

PIAUÍ• Teresina Café da Gota Serena

AMAZONAS • Manaus Kalena Café 

Espaços culturais

PARANÁ • Curitiba O Torto Bar / Tuboteca / Freguesia do Livro / Centro Europeu 
/ Baba Salim / Kikos Bar / Biblioteca do Paço / Biblioteca Pública do Paraná / 
Selvática Ações Artísticas • Araucária Loterias Zanella / Casa Eliseu Voronkoff / 
FISK  • Campo largo Barba Camisetas / Inspirarte  • Londrina Coletivo Versa • 
Ponta Grossa Hostel Paraná

SANTA CATARINA • Joinville Casa 97 • Mafra Restaurante Amora Sustentável 

RIO GRANDE DO SUL • Porto Alegre Galeria Hipotética  

SÃO PAULO • São Paulo Casa Guilherme de Almeida / Teatro do Centro da Terra / 
Matilha Cultural / Estúdio Lâmina / Tapera Taperá / Casa do Povo / Casa das Rosas  
/ Instituto Moreira Salles / Escrevedeira • Araraquara Casa da Cultura / Palacete das 
Rosas • Campinas TORTA – Espaço para um Dedo de Prosa  • Franca Confraria Cult • 
Santo André Gambalaia Espaço de Artes e Convivência  

RIO DE JANEIRO • Rio de Janeiro Espaço Saracura • Paraty Teatro Espaço / Casa da 
Cultura de Paraty 

MINAS GERAIS • Belo Horizonte Espaço Guaja 

DISTRITO FEDERAL • Brasília Caixa Cultural / ONG Moradia e Cidadania / Instituto 
LGBT• Ceilândia Jovem de Expressão 

MATO GROSSO • Cuiabá Metade Cheio 

PARAÍBA • João Pessoa A Budega Arte Café / Viveiro Pirata / Quintal Armorial / 
Centro Cultural Espaço Mundo / Usina Cultural Energisa / Centro Cultural Ariano 
Suassuna

ALAGOAS • Maceió Casa de Cultura Luso-Brasileira 

Belém
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Nosso jornal nas bibliotecas 
comunitárias do Brasil

facebook.com/gatopretodiscos/Gato Preto bit.ly/kikosbarKikos Bar

Brasília
Dist. Federal

Espaço Cultural Nossa Biblioteca
Biblioteca Comunitária Carolina Maria De Jesus 
Biblioteca Comunitária Rios De Letras
Espaço Comunitário Literário Livro Encantado
BomBomLer

Biblioteca Comunitária Moara

Biblioteca Comunitária Paulo Freire
Biblioteca Comunitária Prazer em Ler
Biblioteca Comunitária Arco Iris do Saber
Biblioteca Comunitária Semente Literária
Biblioteca Comunitária Mundo do Saber
Biblioteca Comunitária Portal da Sabedoria
Biblioteca Comunitária Josué Montello
Biblioteca Comunitária Wilson Marques
Biblioteca Comunitária Caminho do Conhecimento
Biblioteca Comunitária Arthur Azevedo
Biblioteca Comunitária da Residência 05
Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato
Biblioteca Comunitaria O Fantástico Mundo Da Leitura
Biblioteca Comunitária Viajando pela Alegria do Saber 
Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato
Biblioteca Comunitária Cora Coralina

Biblioteca Comunitária Sorriso da Criança
Biblioteca Comunitária Criança Feliz
Biblioteca Comunitária Jardim Literário
Biblioteca Comunitária CL Professor Leônidas Magalhães
Biblioteca Comunitária Famílias Reunidas
Biblioteca Comunitária Mundo Jovem
Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias
Biblioteca Comunitária Casa Camboa de Sabiaguaba
Biblioteca Comunitária Plebeu - Gabinete de Leitura 

Biblioteca Comunitária Literateca

Biblioteca Popular do Coque
Biblioteca Comunitária Amigos da Leitura 
Biblioteca Comunitária Educ Guri
Biblioteca do Cepoma

Biblioteca Comunitária do Peró

Biblioteca Multicultural Nascedouro
Biblioteca Comunitária Lar Meimei

Biblioteca Comunitária Clementina de Jesus
Biblioteca Comunitária do Calabar
Biblioteca Comunitária Condor Literário
Biblioteca Comunitária de Ítalo
Biblioteca Comunitária Novo Amanhecer
Biblioteca Comunitária Padre Alfonso Pacciani         
Biblioteca Comunitária Padre Luís Campinotti
Biblioteca Parque São Bartolomeu
Biblioteca Comunitária Paulo Freire
Biblioteca Comunitária Sandra Martini
Biblioteca Comunitária São José de Calazans
Biblioteca Comunitária Sete de Abril
Biblioteca Comunitária Tia Jana
Biblioteca e Infocentro Maria Rita Almeida de Andrade

Biblioteca Comunitária Livro Aberto

Biblioteca Comunitária Professor Arlindo Correa da Silva
Biblioteca Comunitária Cantinho dos Sonhos
Biblioteca Comunitária Salão do Encontro

Biblioteca Comunitária Corrente do Bem

Borrachalioteca 

Biblioteca Comunitária Wagner Vinicio 
Biblioteca Comunitária do Cerro Corá 
Biblioteca Comunitária Palavras Compartilhadas
Biblioteca Comunitária Atelier das Palavras
Biblioteca Comunitária Carolina Maria de Jesus
Biblioteca Comunitária Jurema  Gomes  Baptista 
Biblioteca Comunitária Eias José
Biblioteca Comunitária Walter de Araújo

Biblioteca Comunitária Josimar Coelho da Silva 
Biblioteca Comunitária MANNS
Espaço Literário Balaio de Leitura
Varanda Literária Maria de Lourdes Miranda
Biblioteca Comunitária Vila Aracy

Biblioteca Comunitária Paulo Freire
Biblioteca Comunitária Thalita Rebouças
Biblioteca Comunitária Olhar Cultural 
Biblioteca Comunitária Prof Judith Lacaz
Biblioteca Comunitária Mágica
Biblioteca Comunitária  Ziraldo
Biblioteca Comunitária Zuenir Ventura
Biblioteca Comunitária Três Marias
Biblioteca Comunitária J. Rodrigues

Bib. Com. Centro de Educação Integral Cairuçu Laranjeiras
Bib. Com. Centro de Educação Integral Cairuçu Patrimônio
Bib. Com. Centro de Educação Integral Cairuçu Ponta Negra
Biblioteca Comunitária Casa Azul
Biblioteca Comunitária Colibri
Biblioteca Comunitária Itema
Biblioteca Comunitária Regina Célia Gama de Miranda 

Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura 
Biblioteca Comunitária Cultura no Quintal
Biblioteca Comunitária Solano Trindade
Biblioteca Comunitaria Ademir dos Santos
Biblioteca Comunitária Djeanne Firmino
Bib. Com. EJAAC - Espaço Jovem Alexandre Araujo Chaves 
Biblioteca Comunitária de Heliópolis

Biblioteca Comunitária Picadeiro da Leitura 

Biblioteca Comunitária Mundo dos Livros 
Biblioteca Comunitária do CCDL

Biblioteca Comunitária Girassol
Biblioteca Comunitária Aninha Peixoto
Biblioteca Comunitária do Arquipélago
Biblioteca Comunitária do Arvoredo
Biblioteca Comunitária Ceprimoteca
Biblioteca Comunitária Chocolatão
Biblioteca Comunitária Cirandar
Biblioteca Comunitária Visão Periférica
Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos
Biblioteca Comunitária do Cristal 

Biblioteca Escolar e Comunitária da EQS 108/308
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Eu acompanhei o surgimento do 
RelevO e tenho memórias que, se 
não são o retrato fiel de um tempo, 
formaram na minha cabeça uma 
verdade subjetiva: o jornal nascia 
independente, irreverente e, digamos, 
meio inconsequente. Ríamos da 
novidade, uma risada franca que nada 
tinha de deboche; ao contrário, era 
uma risada que condensava o que-legal, 
que-necessário, que-divertido, que-
iconoclasta, que-modernista, que-naïf. 

Não sei se é uma tese generalizável 
ou que acontece com poucos 
– comigo sim: a tendência a ser 
complacente com novidades que 
nos agradam, que preenchem uma 
falta nossa e da cultura. Mas o tempo 
passa, algumas estratégias envelhecem, 
a relação cai no costume e aquilo 
que encantava corre riscos de virar 
indiferença ou irritação. O tempo passa 
e, agora ombudsman, pego de novo o 
papel, folheio o jornal e não consigo 
recuperar o frescor, o olhar inaugural 
se foi, resta na mão um objeto frio. O 
que então falar desse objeto frio? O 
jornal esfriou ou fui eu?

A irreverência que já me fez rir 
muito continua lá (eu estava pronto 
para dizer que humor bom prescinde 
de “kkkkkks”, mas a edição de 
fevereiro foi lá e enfiou kkkkkk, e 
numa piada das mais manjadas, em que 
o editor ri de sua classe profissional). 
Pode ser ainda que o meu humor 

venha fácil demais, mas acho sim 
engraçado quando o editorial, ao 
explicar seus critérios de seleção, diz 
receber de tudo, até ameaça. 

Mas sabe aquela capa de disco que 
virou meme? O Chico Buarque 
aparece rindo e, logo depois, fica sério. 
Aconteceu comigo. Sim, porque eu 
ri da piada, haha, aceitam de tudo, até 
ameaça, mas logo estaquei. O jornal 
está admitindo que os – cof, cof – 
critérios de publicação são um vale-
tudo. Isso joga fora a própria noção de 
critério e camufla sob a boa piada uma 
falta de direcionamento. Dizer que 
vale-tudo é afirmar que uma crítica a 
isso não vale nada. Mesmo se não valer 
nada, vou deixá-la aqui em forma de 
pergunta: o negócio é ir recolhendo 
texto suficiente para uma edição e 
dizer depois que isso é ser plural? 

O RelevO de fevereiro traduziu 
poemas do russo e em seguida falou, 
em entrevista, de demarcação indígena, 
aí caiu na zoeira com o – tá, bem 
engraçado – RelevO camping, depois 
apresentou resenha longuíssima e 
acadêmica com direito a referências 
bibliográficas, e jogou no fim umas 
meditações de John Donne, tudo 
salpicado por poemas e crônicas e 
contos caídos sem paraquedas no meio 
das páginas. Aqui poupo os autores, os 
textos são bons, mas se eu pegar um 
nariz bonito aqui, a boca sedutora ali, 
orelhas elegantes acolá, olhos profundos 

alhures, e juntar tudo isso, eu não tenho 
nenhuma garantia de que o resultado 
será a beleza estarrecedora, ou ao menos 
harmônica, ao menos coerente, ao 
menos não frankensteiniana. Alguma 
costura marcada por seções explícitas ou 
mesmo por linhas imaginárias poderia 
fazer com que mapa e território se 
entendessem. 

“Ah, se for escrito ou desenhado 
tá valendo” não é critério; passa, 
quando muito, por mais uma piada 
encobridora, que teria mais efeito se 
o leitor soubesse que a brincadeira 
do vale-tudo não passa de uma 
mise-en-scène e que o jornal sabe 
o que está fazendo. Que aceite a 
diversidade, tudo bem, mas selecione 
os textos e disponha-os ao longo das 
edições dentro de alguma lógica de 
aproximação que dê liga. Nem sempre 
bons jogadores formam bons times, é 
preciso organizar a esquadra.

Claro, é possível fazer só a piada 
e deixar a crítica pra lá, tipo “cara, 
nós somos anárquicos mesmo, somos 
marginais mesmo, independentes 
mesmo, profissionais em deixar a 
coisa amadora, você não entendeu 
nada, não nos enquadre, não nos 
institucionalize”. Ainda assim 
deixo a sugestão: talvez o jornal 
devesse costurar melhor suas vozes, 
carimbar seu timbre de um jeito 
mais personalizado. Ou falar do que 
quiser é a marca? Ou não ter marca 

é a marca? Vai que. Só acho que tal 
amadorismo bem humorado tem seu 
valor iconoclasta, mas pode também 
ser uma defesa, um escudo atrás do 
qual justifica falta de critérios na 
escolha de conteúdo e, vamos lá, de 
forma também. Acredito ainda que 
tudo isso tangencia a questão de uma 
suposta neutralidade apontada – como 
problema – por alguns leitores. Não 
há costura formal, nem temática, nem 
de posicionamento político. Tenho 
dificuldades de ver o que mantém as 
páginas do jornal unidas.

Por falar em dificuldades de ver, 
arrisco aqui a dar uma de criança 
ingênua e dizer que o Rei/RelevO está 
nu em termos formais, de diagramação, 
de arte-finalização, essas coisas todas.

Acompanhamos a triste saga 
financeira do periódico, mas as despesas 
devem aumentar, pois sugiro que a 
edição de março distribua lupas para os 
assinantes. Eu, que sou apenas míope, 
me gabo de enxergar de perto. Tudo 
tem limite, porém. Se tento ler no papel 
alguns anúncios ou a lista de cidades 
e livrarias que recebem o jornal, mal 
consigo. Se vou para o on-line e amplio 
a fonte, a definição se perde. Pra quem, 
como o RelevO, quer valorizar “o 
papel do papel” no Jornalismo, acaba 
fazendo gol contra. Espalmar um 
poema de 6 versos e deixá-lo perdido 
na página, pendurado ao nome de um 
autor envergonhado, sem ninguém → 

OMBUDSMAN – Cezar Tridapalli

Procissão de 
textos sem conexão
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Defi nho, mas tu estás viva.
E o vento que chora e lamenta,
O bosque e a casa acalenta.
Não cada pinheiro isolado,
Mas no conjunto lá estão
Com a lonjura ilimitada
De cascos de embarcação,
Na face limpa da enseada.
E isso não por presunção 
Ou por calor desazado,
Mas para dar na afl ição
Palavra, a teu sono embalado.
<1953>

***
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livros ı vinis

R. Alfredo Bufren, 51
Centro Curitiba-PR

info@joaquimlivraria.com.br     fb.com/joaquimlivraria

Joaquim 
Livraria & Sebo

advocacia
CONSUMIDOR – CÍVEL – FAMÍLIA

CONTRATOS – TRABALHISTA

Bruno César Deschamps Meirinho
OAB/PR 48.641

AV. CÂNDIDO DE ABREU, 526, 1506-TORRE B 
CENTRO CÍVICO, CURITIBA-PR

(41) 3039 1922 – (41) 984 405 050 – CONTATO@MEIRINHO.ABV.BR

para  apresentá-lo, meio sozinho na festa, 
acompanhado apenas de um anúncio 
espremido e ilegível devido ao tamanho 
da fonte e à qualidade da impressão, 
tudo ao lado de um latifúndio de 
espaço em branco, é proposital? 

Falo da página 22 da edição de 
fevereiro. O que me diz um retângulo 
com três retângulos dentro, sendo o 
primeiro talvez uma capa de livro, o 
segundo uma silhueta humana escura 
e o terceiro talvez mais uma capa de 
livro? Pobre autor de Prisão dos dias, 
agora na p. 14, de quem não dá pra 
ler quase nada a respeito. É alguma 
estratégia jornalística deixar aqueles 
espaços enormes em branco (um 
respiro?) e comprimir anúncios até 
deixá-los ininteligíveis? É mais uma 
intenção transgressora? Texto cortando 
o meio da página no miolo, sem 
problemas, mas experimente ler isso no 
on-line e verá que não dá. 

É uma possibilidade séria, que de 
nenhum modo descarto: estaria eu 
muito colonizado pelas publicações que 
organizam minimamente suas seções, 
costurando-as e formando um todo 
apreensível? Preciso me desconstruir?

“Jornal estranho e interessante”, 
diz um leitor (aliás, em tempos de 
desterritorialização e de busca por um 
lugar de fala, que tal dizer de onde 
são os tantos leitores que escrevem 
ao jornal, geralmente para elogiá-lo? 
Poderia funcionar melhor do que 
enfi ar a maçaroca de lugares que 
recebem o RelevO, página 4, que, 
se não são ilegíveis, são no mínimo 
pouco convidativos para a leitura). 
Por que não apresentar também os 
autores? De onde veio a escalação, 
quem é a poeta, o cronista, a contista, o 
resenhista, a tradutora etc.?

Quando entramos, por exemplo, 
numa igreja barroca, ou clássica, ou 
gótica, não conseguimos – e nem 
deveríamos tentar – dizer o que é 
forma, o que é conteúdo. Há uma 
unidade mesmo na diversidade. 
No RelevO de fevereiro, o mérito 
isolado de cada texto foi atrapalhado 
pela falta de critérios na composição 
do todo. Autores que não sabemos de 
onde vêm surgem de repente, mudam 
de assunto em relação aos que vieram 
antes, terminam o que têm a dizer 
e saem rápido porque a procissão 
de textos sem conexão de qualquer 
ordem – temática, formal, política – 
precisa prosseguir.
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Iniciando os trabalhos. A melhor pessoa 
que você respeita, sem dúvida, aparece 
naquele momento em que você não 
a percebe como idiota. Do lacre 
ao berro, é inegável que o mundo 
globalizado também globalizou a 
ironia, robotizando as piadas e criando 
frases prontas, as quais servem de 
suporte para indivíduos outrora 
desprovidos de recursos comunicativos 
baseados no humor e na pragmática 
– turn down for what. Certamente, este 
processo não se iniciou agora – não 
podemos nos esquecer daqueles que 
se utilizavam do “não, não” ou do 
“pergunta idiota, tolerância zero” 
para responderem de maneira ríspida, 
porém engraçadinha, aos interlocutores 
que ousaram fazer alguma pergunta 
que lhes soasse ingênua. O uso 
massivo das frases prontas, ou frases de 
bolso (hoje adaptadas dos memes), no 
entanto, é um evento concreto dos 
últimos anos da existência humana.

Os memes e seus filhos (chavões, 
bordões, exclamações...), espalhados 
nas redes sociais inicialmente como 
frases curtas atreladas a figuras mal-
desenhadas, hoje se baseiam em 
vídeos de alcoólatras cantando, 
presos drogados, entrevistas, símbolos 
resgatados de filmes (gif do John Travolta) 
e programas televisivos (ainda que 
alguns pesquisadores defendam que 

esta última prática tenha começado 
já nas imitações de Sílvio Santos). 
Em uma tendência hiper-realista, os 
usuários das redes, em sua maioria 
donos de contas de Twitter, têm 
transformado o mundo real em um 
espaço de experimentação memezeira: 
se deu certo no post, há de dar na 
conversa de boteco, na propaganda de 
televisão ou no email corporativo que 
vai para a seção de spams. (Só que não!)

A capacidade de o indivíduo inserir 
memes em sua fala diária pode ser 
comparada ao experimento de Pavlov. 
Basta alguém acionar uma conversa 
que meramente trafegue nos subúrbios 
do humor para que o cão memezento 
passe a salivar jargões e, se não o 
controlarem, ele possivelmente tirará 
uma foto de todos os envolvidos na 
roda para mais tarde postar “Tarde com 
os melhores” ou “E hoje foi dia deles” em 
seu Instagram.

Não obstante a utilização dos 
memes verbais ser preocupante ao que 
concerne à pluralidade de personas, 
outra faceta do processo de repetição 
atrelada a eles tem chamado atenção: 
as situações singulares do cotidiano. Já 
muito criticadas, as fotos de comida 
exilaram-se em perfis de caricaturas 
como personal trainers e fisiculturistas, 
porém cederam espaço a exposições 
mais grotescas, como fotos de soro 

na veia, afinal, em uma vida repleta 
de monotonia, uma ida ao pronto-
socorro torna-se código de novidade 
sistemática, uma espécie de busca 
por perfectibilidade ao se mostrar 
semelhante a outro ser humano na falta 
de nutrientes no corpo. Isso, claro, sem 
se esquecer das legendas, “bom dia pra 
você que acordou no hospital”. WTF.

A questão do meme, de acordo com 
mestrandos que não param de postar 
fotos dos livros que supostamente 
leem durante suas pós-graduações 
(ao mesmo tempo que reclamam 
do excesso de trabalho ao escrever 
um artigo sobre assuntos que não 
servem para nada – eu aviso ou vocês 
avisam?), está intimamente ligada ao 
que Sigmund Freud – melhor pessoa! –, 
n’O mal-estar na civilização, aponta ao 
culpar a falta de muito amor envolvido 
por criar seres sociais que, na verdade, 
buscam ao máximo se esconder atrás 
de máscaras pré-construídas para que 
possam se isolar da sociedade enquanto 
humanos que não se encaixam em 
contexto algum. O meme, sem 
dúvidas, é uma das grandes máscaras 
do século 21. Talvez Freud não tenha 
falado exatamente sobre máscaras e 
memes, mas reinterpretar intelectuais é 
muito eu.

Porque se não for pra escrever assim, eu 
nem quero.

Mateus Senna

O processo de 
MEMETIZAÇÃO
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MAIDAN – Ben-Hur Demeneck

Distopia na 
capital da Bahia

Sci-Fi está na moda, mas deveria 
ser ração diária num mundo em que, 
segundo o israelense Yuval Noah 
Harari, a guerra se tornou obsoleta e 
a morte virou apenas um problema 
técnico. Décadas atrás, o autor de 
Neuromancer (Aleph, 2016) já postulava 
que “o futuro já chegou, só que não 
está uniformemente distribuído”.

Cidade-motor (RV Cultura e Arte, 
2015) apresenta uma metrópole 
corroída pelo trânsito caótico, pela 
segregação dos mais pobres em 
guetos e por um estado de corrupção 
versus desejo de rebelião popular. 
Distopia ambientada em Salvador 
(BA), ela resulta do trabalho de três 
autores: o produtor cultural Camilo 
Fróes, o historiador Moreno Pacheco 
e o desenhista Bruno Marcello. Os 
dois primeiros assinam o roteiro; 
Bruno, a arte.

No caso de Camilo Fróes, a 
incursão nos quadrinhos também 
surgiu pelo interesse de discutir 
mobilidade de uma maneira artística. 
Ele ele usa todos os dias a bicicleta 
como principal meio de transporte e 
testemunha a degradação da paisagem 
e das relações humanas pelos veículos 
automotivos. Primeira HQ lançada 
por Camilo e Moreno, o título 
Cidade-Motor foi viabilizado por apoio 
financeiro do Fundo de Cultura do 
Estado da Bahia (FCBA). 

A coluna aproveita a deixa dos 
quadrinhos para pôr na roda alguns 
nomes de livros: Fractais tropicais: O 
melhor da Ficção Científica Brasileira 

(SESI-SP, 2018), organizado por 
Nelson de Oliveira; Distrito Federal, de 
Luiz Bras (Patuá, 2014); e Vaporpunk 
– Relatos steampunk publicados sob as 
ordens de Suas Majestades (Draco, 2010), 
organizado por Gerson Lodi-Ribeiro e 
Luis Filipe Silva.

Como os personagens dessa distopia falam 
da atual capital baiana?

Camilo Fróes - O processo natural 
de pensar uma história, para mim, 
sempre parte da minha vivência. 
Minhas histórias envolvem as coisas 
que eu faço, as que eu conheço e 
entendo, envolvem o lugar onde 
moro. Não somente porque isso vai 
garantir uma certa originalidade para 
a história, já que tem a marca do meu 
lugar, mas também porque cada lugar 
tem um discurso, um sotaque, uma 
lógica. Cada lugar tem uma história 
pra contar. Então vivi em Salvador a 
minha vida toda, imagino histórias 
a partir de Salvador, sempre. Tanto 
eu quanto Moreno [Pacheco] somos 
muito fãs de histórias que possuem 
um universo rico. Líamos, por 
exemplo, Groo, o Errante, do Sérgio 
Aragonés, em que todas as páginas 
são preenchidas com inúmeros 
personagens que guardam uma certa 
consistência e apresentam um universo 
maior do que a história conta. O 
nosso desafio com Cidade-Motor era 
criar uma história que fizesse parte do 
universo onde ela acontece em vez 
de ser um universo que só existisse na 
história que é contada.
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Em que medida esses personagens como 
Moema, Celso e Bemvindo projetam o 
futuro da metrópole Salvador?

Camilo Fróes - Os personagens 
não foram pensados como pessoas do 
futuro, mas como pessoas do presente, 
num cenário em que problemas 
que enfrentamos hoje explodiram 
em proporções cômicas. Moema é 
a classe-média que se sente especial, 
que não se enxerga como classe 
trabalhadora. Imagina que está a um 
passo do sucesso quando, na verdade, 
está a um escorregão da pobreza. Tem 
um emprego não-especializado e isso 
é entendido por ela não como “que 
bom que eu tenho um emprego", 
mas sim como "que bosta que é o 
meu emprego”, “que emprego de 
merda". Celso, ao mesmo tempo que é 
experiente e bom detetive, é ingênuo 
e acredita que as regras foram escritas 
para funcionar, que é de onde vem 
o conflito com Bemvindo, que vem 
do mesmo contexto que Celso, mas 
não tem problemas de subverter a 
ordem. Pablo e Medusa são todos tipos 
urbanos que estão exagerados para 
ajudar a montar a narrativa.

Que livro e que filme de ficção científica 
ajudam a entender o Brasil de hoje?

Camilo Fróes - A série de filmes 
Jogos Vorazes [dir.: Francis Lawrence; 
Gary Ross] não está na lista dos 
meus filmes prediletos, contudo, me 
agrada que ela apresente como falho 
o pensamento de “se você fizer tudo 
certo e se esforçar bastante, você chega 
lá”. Sempre haverá mais “perdedores” 
que “vencedores”. Precisamos imaginar 
um mundo em que aqueles que 
perdem podem ser felizes. Aí sim. E 
Jogos Vorazes, do seu jeito super pop, 
toca nessa questão e esse é um grande 
mérito. O filme O Lagosta (dir.: Yorgos 
Lanthimos, 2015) trata do extremismo 
de uma forma cômica e absurda e é 
talvez o filme que eu mais gosto de 
todos. Enxergo nesse filme um alerta 
sobre a polarização e a incapacidade de 
formatar meios-termos e ponderações. 
Todas as relações são totais, tudo é ou 
não é. É uma loucura completa, que 
fala muito dos nossos dias.

Alguma PAISAGEM de Cidade-motor 
você desenhou olhando para a atual 
paisagem de Salvador? 

Bruno Marcello - Salvador tem 
uma divisão natural entre a Cidade 
Alta e a Cidade Baixa. Fui criado na 
Cidade Baixa, formada por vários 
bairros dispostos ao nível do mar. 
A Cidade Baixa é predominante 
composta por pessoas de classe média-
baixa, enquanto que, na Cidade Alta, 
ficam dos classe média-alta em diante. 
Cresci com essa separação na cabeça. 
Cidade-motor tem isso: os ricos vivem 
no alto, em lugares privilegiados, 
onde se sentem seguros, e o resto 
do povo vive no chão, nos carros ou 
nas passarelas. Inclusive, pela falta de 
respeito das construtoras com nossa 
história, acabei usando nas passarelas 
o acúmulo de casas e construções que 
se vê em Salvador, principalmente 
os becos de qual lembrava de minha 
juventude no bairro do Uruguai e 
no bairro Mares. Outra questão do 
cenário é a parte composta pelos 
carros. Meu pai tinha uma oficina. Eu 
cresci cercado por carros, ferramentas, 
destroços, e tudo isso que se vê na 
Suburbana – bairro onde existem 
dezenas de oficinas. Então eu tratei os 
cenários com trânsito de carros como 

um pátio de oficina lotado,  
cheio de carros diferentes, quase 
empilhados.  

Que livro e que filme de ficção científica 
ajudam a entender o Brasil de hoje?

Bruno Marcello - Quanto ao 
livro, indico Neuromancer (William 
Gibson, 1984). Temos diversos avanços 
tecnológicos, mas nossa sociedade está 
cada vez mais agressiva, mais selvagem 
e desumana. As corporações mandam 
em tudo e levam o mundo a um 
caminho sem volta. Quanto ao filme, 
recomendo o segundo Blade Runner, 
o Blade Runner 2049 [dirigido por 
Denis Villeneuve, 2017]. De novo, 
as corporações estão cada vez mais 
poderosas e o povo cada vez mais 
fudido, mais esmagado pela bota da 
opressão. O sistema vai te usar até lhe 
substituir por outra peça melhor. O 
povo vai morrer pobre e miserável 
com menos direitos, sem acesso à 
saúde, à água, à educação e ao lazer. 
O Brasil caminha para um destino 
pior, governado por estúpidos que 
não passam de marionetes das grandes 
corporações.
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Falam muita mentira. Mas demais. 
Que os ET veio junto, que foi coisa de 
computador. É de um tudo. E pra que 
que os repórter conversou comigo? 
Pegaro meu nome, o que eu faço, onde 
moro. Falaro com os meus menino. E 
não teve da minha conversa em lugar 
nenhum que eu vi. Sendo que de todo 
mundo daqui só eu tava lá. Lá nada. 
É aqui. Eu tava aqui, que o negócio 
apareceu aqui mesmo. Porta de casa.

Não falha. Todo dia desce neblina 
bem nessa curva. Estrada da Morte é 
coisa que veio daqui. Nessa vida na 
minha banca eu vi tudo que é batida. 
Aprendi com os resgate como ajuda 
os motorista, os passageiro, e salvei 
um tanto bom. Mas morreu mais. Eu 
mesma pra mim eu tinha morrido 
uma vez. Uma carreta perdeu os freio 
e atravessou minha banca comigo 
dentro. Levou eu, lona, as banana. Dum 
cachorro que ficava lá comigo sobrou 
mas nem um toco de rabo. Nem o 
cheiro. Te falando, não é conversa. Eu, 
eu não sei. Sei que escapei. Só lembro 
de eu no meio da pista e uns carro 
devagar e meu menino maior bateu na 
minha cara e me tirou de lá. Bem ali ó. 
Pra gente daqui da terra, o gelo nem 
foi o mais estranho que já aconteceu.

Mas bom, estranho é. Do jeito que 
eu vejo começou antes. Uma lua, não 
sei, antes do negócio mesmo aparecer. 
Um carro de telefônica passando aqui 
na frente caiu nele um granizo. Um só. 
Mas enorme, só caiu, direto no vidro, 
atravessou quebrando. Feio de ver. Sei 

que os que gosta da mentira fala que 
não, que uma coisa não tem nada com 
a outra. Não, é? Tá. Mas tem é mesmo. 
Os dois homem do carro morrero 
na hora. Coitados, trabalhador, de 
Itarirama. Compraro banana comigo 
já. Eu daqui da banca ouvi a pancada e 
estranhei o barulho novo. Não era de 
carro com carro. Era até bonito, Deus 
que me perdoe. Barulho de estrela se 
estrela fizesse barulho. Os bombeiro 
cortaro o granizo com o serrotão 
deles e levaro com eles. Cortaro e 
não derreteu uma gota. Vi foi com 
meu olho. Tempo depois encontrei os 
bombeiro na cidade e perguntei pra 
eles. Desconversaro. Ê dona, deixa pra 
lá, e a gente deixa. A gente deixa.

Passou. Veio o dia do negócio 
mesmo. Te falar que era um dia de 
um solão difícil de ver aqui. A estrada 
sossegada até, pra um fim de feriado 
de tempo firme. Eu com as banana e 
meus paninho. O falecido é que era 
bananeiro. Eu ficava mais em casa mas 
bordava um pouco também. Desde 
criança. Hoje meus menino toca a roça 
e a banca toco eu quase sempre. Nesse 
dia era assim, eu. E aquele sol. Trabina, 
meu vizinho, Deus o tenha, chegou. 
Conversamo nem cinco minutos e ele 
foi na mulinha dele. Sempre na mula. 
Falamo do sol que era estranho e ele 
falou que não dava meia hora e tudo ia 
mudar. Falei que se ele tava falando eu 
acreditava, mas que não parecia. Parecia 
que o sol ia varar a noite. Trabina era 
viúvo também. A gente tava se dando. 

Deu pena. Hoje acho que ele veio 
um pouco me avisar. Deu derrame 
na frente da casa nem da mula ele 
tinha apeado, disseram. Foi mesmo 
coisa de meia hora depois de me ver. 
Ele sabia, pra mim. Foi ele morrer e 
desceu a neblina.

Foi assim, um assalto. Um sol, aquele 
sol, e do nada uma neblina de quase 
não ver o outro lado da pista. Das 
minha bananeira, que essa encosta 
aqui é minha, graças a Deus, não via 
nem cinco metro pra cima. Juntei na 
minha medalhinha que é esses dia 
que me lembra o acidente. Fiquei 
ouvindo os carro parando na curva. Os 
primeiro parou derrapando pneu, os 
outro devagar, e eu pegada na medalha 
vendo as luz enfileirando vermelha de 
um lado e branca do outro. Eles  

 
para mesmo, normal, e é quando dá 
as batida. Normal. Mas nunca desce 
dos carro e dessa vez descero. Foi 
ver aquilo e eu sabia que tinha coisa. 
Arrepiei igual bicho acuado. E então o 
ar esfriou.

Era que nem quando abre um 
freezer e bafeja um gelado que não é 
da natureza. Larguei minhas coisa e 
fui pra pista. O pessoal dos carro uns 
pra fora apontando os telefone à toa 

e outros fechando os vidro, trancando 
as porta. Cada vez gelava mais. Ali 
pelos carro já não era mais neblina, era 
mesmo fumaça de gelo. Eu tremi. Um 
casal tava sentado no capô abraçado 
olhando pra cima e não minto, tinha 
cara de drogado. Não devia ser, um 
jeito de gente séria, de turista das 
pousada cara. Carrão e tudo. Não é 
por nada, de ver a gente sabe. Só que 
na cara dos dois tava que se drogou. 
Não bebida – droga e droga mesmo. 
Um menino que devia ser filho deles 
saiu pela janela do carro e passou por 
mim indo lá pra trás. Já um moço duns 
doze ano, mas não consegui ver aquilo. 
Pensei nos meus menino. Peguei ele na 
mão e levei pros pai. Eles não olharo 
pra mim, só falaram pra por lá. Por lá, 
vê você. Olha a minha mão. Como o 
pessoal tem a pachorra de falar que 
não? Que o gelo foi coisa da TV, do 
computador? Ou que sim, que desceu, 
mas veio de bicho de outro planeta? 
Fosse isso pra mim é igual falar que 
não. Vê aqui o tamanho da cicatriz. É 
dos dente do menino. Mexido igual 
os pai, drogado, não sei. Precisou de 
ET nenhum. O gelo foi coisa nossa 
mesmo, Deus que nos perdoe. Deus 
que nos perdoe.

No que os pai falaro assim de por 
ele de volta no carro o menino cravou 
os dente na minha mão. Mas coisa 
de cachorro-do-mato, sem mentira. 
Chegou nos osso. No susto eu abri a 
mão o menino correu e num instante 
já tava dentro da fumaça de gelo. Não 

Diego Franco Gonçales

UM ICEBERG 
DESCEU DO CÉU

Ê dona, deixa pra lá,  
e a gente deixa.  
A gente deixa.
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sangrou e eu sentia é nada. Olhei 
e vi lá dentro os nervo de cima da 
mão branco e redondo parecendo 
canudinho. Era um sonho. Um 
pesadelo. Mexi os dedo e os nervo 
mexeu também no meio da carne 
vermelha e eu quase morri do coração 
porque não teve nem um fio de dor. 
Nada, nenhuma. Sangue só o que me 
subiu pra cabeça. Fui atrás do moleque 
e fui pra pegar.

Um frio, mas um frio do inferno. 
Não corro por causa do pé amputado 
e aí devagar as orelha e a ponta do 
nariz foi como que congelando. Só 
queria saber de olhar pra frente com 
a raiva do menino fechando as vista. 
Foi nisso que eu tropecei. Do chão 
vi aquela miséria. Misericórdia. Era 
homem e mulher tudo misturado. Não 
contei quantos porque não queria nem 
olhar mas era bastante e uns já sem 
roupa. Nem pensei no cotoco. Levantei 
e apressei o passo no que deu. 

Cheguei num instante no menino, 
lá na frente parado no gelado com 
o telefone apontado pra cima. Olhei 
também e foi quando vi. Enorme, 
batendo uns solavanco feito um balde 
descendo no poço. Chegou mais 
gente e eu sentei. Meus menino na 
cabeça. Trabina também, que eu não 
sabia mas já ia morto aquela hora. 
Todo mundo com celular. Olhei 
pro rasgo e os nervo mexendo sem 
sangue. Cheguei a relar a ponta do 
dedo num deles. Senti nada. A ponta 
do gelo foi descendo e chegando 

nas faixa que divide as pista. Uma 
pirâmide de ponta-cabeça de gelo 
puro. Fechei o olho e me veio o 
falecido descendo a encosta com uns 
cacho nas costa e falando Lourdes, 
Lourdes e o nome que querem dar 
pro gelo.

— Iceberg?
Esse, isso. Lourdes, Lourdes, este é um 

iceberg. Desse jeito, você acha? Nunca 
falou assim na vida. Mas gostava de falar 
do que não sabia. Homem. Por isso sei 
que não é nem nunca foi iceberg. Esse 
é da água e dá no mar e fica parado. O 
daqui veio do céu, desceu até encostar 
só a pontinha e subiu voando de volta. 
Não sei o que foi, mas isso não foi. 
No que o gelo desapareceu o menino 
como que acordou e as pessoa voltaro 
pros carro tudo quieta e foro embora 
e o tempo abriu de novo. Fui até onde 
a ponta do gelo encostou. Tinha uma 
pocinha no lugar do tamanho de uma 
cusparada grande. Levei a mão pra 
sentir a aguinha e vi que o corte tava 
sangrando. Fechei a mão e deu uma dor 
de gritar.

Você me pergunta como foi quando 
o tal do iceberg desceu do céu. É isso. 
Veio, encostou, subiu. Sobrou esses filme 
só com a fumaça e os carro parado e 
o silêncio das pessoa. Se fosse iceberg 
mesmo não dava pra ver ele? Então.

Mas vou te contar o que sobrou desse 
dia. Minha mão. Dói um inferno o 
tempo todo. Parece que os dente de um 
bicho venenoso entrou e nunca mais 
saiu. Só em dia de frio é que não dói.



“Malafaia, 
vai procurar 

uma rôla.”

(1952  2019)
Obrigado, Boechat.
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 “Flutuando num grande rio de vida – 
num grande rio tranquilo e silencioso, 

correndo tão devagar que chega a dar a 
impressão de estar dormindo. Um rio 

adormecido, mas que mesmo assim não 
pára de correr. (...) E você está sendo 
levado pelas águas desse rio silencioso 

que mesmo dormindo não pára de correr. 
No sono desse rio reside toda a sua 

força. (...) Sem ter que fazer nada. (...) 
Nada mais que o silêncio e o vazio 

através dos quais o rio adormecido seguia 
irremediavelmente seu curso.”

Em Discurso sobre a Origem e os 
Fundamentos da Desigualdade entre 
os Homens, Rousseau defende, no 
mito do bom selvagem, que o 
homem nasce bom, a sociedade que 
o corrompe. Uma das frases mais 
conhecidas de Tolstói, diz: “Se queres 
ser universal, começa por pintar a 
tua aldeia.” Ideia análoga exprimiu 
Fernando Pessoa, sob o heterônimo 
de Alberto Caeiro, em um poema d’O 
Guardador de Rebanhos: “O Tejo é mais 
belo que o rio que corre pela minha 
aldeia, / Mas o Tejo não é mais belo 
que o rio que corre pela minha aldeia 
/ Porque o Tejo não é o rio que corre 
pela minha aldeia.” Outro escritor 
português, José Saramago, escreveu 
que “todo homem é uma ilha”, 
reformulando o aforismo do poeta 
do século 17 John Donne: “nenhum 
homem é uma ilha”.

A ilha é um pingo no meio do 
oceano, um ponto perdido como um 

náufrago ou uma garrafa com uma 
mensagem (um mapa?), uma ilha 
flutuante. A ilha é um paraíso na terra, 
um paraíso perdido, os jardins do Éden, 
ilha da fantasia, ilha dos mortos, ilha 
deserta, “ilha proibida”. Enfim, a ilha 
é uma faixa de terra no oceano ou 
uma faixa de terra cercada de água por 
todos os lados.

A ilha é um topos recorrente na 
história da literatura. Ela aparece 
na Atlântida de Platão, no Robinson 
Crusoé de Daniel Defoe, em Relato 
de um Náufrago de Gabriel Garcia 
Marquez, em Taipi – Paraíso de 
Canibais (único sucesso em vida de 
Hermann Melville, autor de Moby 
Dick), n’O Conde de Monte Cristo 
de Alexandre Dumas, n’A Ilha do 
Tesouro de Robert Louis Stevenson, 
n’O Conto da Ilha Desconhecida do 
supracitado José Saramago, entre uma 
infinidade de outros relatos.

Mas o romance A Ilha de Aldous 
Huxley não é uma Nova Atlântida, 
pois se trata de um romance distópico. 
A Ilha de Huxley é uma espécie 
de paraíso-prisão. Não é uma ilha 
ideal, pois pisamos em território 
claustrofóbico e polifônico. Tão 
claustrofóbica quanto as demais ilhas e 
polifônica porque dá margem a várias 
vozes, pensamentos, pontos de vista 
antagônicos, conflitos. 

“Que acontece quando o bom, 
bom, bom descobre que, mesmo 
em Pala, existe muita coisa má, 
má, má? As crianças não se sentem 
desagradavelmente chocadas? (...) 
Damos-lhes responsabilidades para 

que saibam que Pala não é um Éden 
ou uma “Terra de Cocanhos”. É 
um lugar agradável que somente 
permanecerá assim se todos 
trabalharem e procederem com 
decência. Enquanto isso, mesmo aqui, 
a realidade é a mesma.”

A arte e a ficção científica, como os 
esboços de paraquedas e helicópteros 
de Leonardo Da Vinci e os romances 
de Júlio Verne, por exemplo, que 
muitas vezes prenunciaram os avanços 
tecnológicos, possibilitaram ao ser 

humano a conquista dos sete mares 
e dos lugares mais remotos da 
Terra assim como a conquista da 
Lua, proporcionando tanto a glória 
quanto o isolamento, ilhado no 
espaço.

No tempo das navegações, um dos 
temores dos marinheiros era um 
naufrágio durante uma tempestade 
e o lado romântico da aventura 
em alto-mar era ser o único 
sobrevivente, um náufrago a viver 
uma experiência solitária numa 
ilha deserta até ser resgatado por 
um navio, se tornando uma lenda 

viva, aquele que sobrou para contar 
a história. Em A Ilha de Huxley, o 
jornalista inglês Will Farnaby, logo 
no início da narrativa, sofre um 
acidente junto com sua esposa e vai 
parar na ilha de Pala. A mulher não 
resiste e morre.

Will ouve o canto de um mainá, 
um pássaro endêmico das florestas 
da Ásia meridional conhecido por 
imitar o canto de outros pássaros. 
Como nas fábulas, o mainá da ilha 
de Pala repete – como um papagaio 
– "Atenção! Vamos rapazes é agora!", 
como uma espécie de refrão, um 
mantra, fazendo um contraponto 
com o pessimismo d’O Corvo de 
Poe – "Nevermore, nevermore!" – o 
canto insistente do mainá d'A Ilha é 
o leitmotiv da obra.

Assim que volta a si, ao abrir os 
olhos, Will Farnaby é surpreendido 
por duas crianças indígenas. 
Recolhido para um hospital militar, 
a ilha descortina diante de Will 
suas belezas naturais, seus mistérios, 
marcados pelo sincretismo religioso, 
e perigos por conta da descoberta de 
minas de cobre e campos petrolíferos 
por companhias comerciais mundiais 
– a dita civilização gerando conflitos 
na ilha.

A galeria de personagens abarca 
nomes como Tom Krishna, Mary 
Sarojini, Susila MacPhail, Murugan, 
Bahu, Coronel Dipa, o que faz 
lembrar muito o Brasil, devido à 
mistura de povos. O povo autóctone 
em processo de aculturação e o 
ocidental civilizado – civilizador 
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Mas “Atenção!”, como 
entoa outro leitmotiv 
do mainá de A Ilha de 
Huxley: todos os beats 
juntos não valem um 
Huxley (...)

Andri Carvão

Os Paraísos de 
Aldous Huxley



– que aporta na ilha de Pala com 
interesses predatórios.

Num percurso acidentado entre 
precipícios, em meio a búfalos da 
Índia, entre moitas de bambu, macacos, 
calaus, uma nuvem de orquídeas, Will 
Farnaby faz trabalho de campo num 
jipe junto a figurões locais.

Embora faça parte da última 
fase da obra de Huxley, quando 
o autor tinha aderido ao 
espiritualismo de religiões orientais, 
ao autoconhecimento através da 
ioga (“à ioga do perigo, segue-se 
a ioga da chegada ao cume, a ioga 
do repouso e da lassidão, a ioga 
da receptividade total, a ioga que 
consiste em aceitar as coisas como 
nos são dadas (...), outra espécie 
de ioga, a ioga da selva...”), A Ilha 
purga o transcendentalismo Om 
do idílio romântico, reiterando a 
ideia sartriana de que “o inferno 
são os outros”. Já o dito popular, 
numa contraposição bíblica, diria 
que o buraco é mais embaixo, mas o 
inferno é aqui.

O homem pode estar só no deserto, 
em alto-mar ou numa ilha, mas 
também em meio à multidão das 
grandes cidades. Afinal, todo homem 
é uma ilha, ou melhor, o mundo todo 
é uma ilha. Em Admirável Mundo 
Novo, o soma é o antídoto para a 
expansão da consciência, um convite 
aos paraísos artificiais. N'A Ilha, o 
moksha representa esse mesmo papel. 

“Ele está insultado pelo fato de que, 
com apenas quatrocentos miligramas 
de moksha na sua corrente sanguínea, 
mesmo os principiantes – sim, mesmo 
os rapazes e moças que fazem amor – 
podem perceber num relance como é 
o mundo dos que foram libertados do 
cativeiro do próprio ego.”

Há toda uma literatura sobre as 
drogas, lícitas (em autores etílicos 
como Edgar Allan Poe, Henry Miller, 
Charles Bukowski) e ilícitas, drogas 
ou veshkas reais ou fictícias como 
“o bom e velho moloko”, velocet, 
sintemesc, drencrom, preparados do 
leite em Laranja Mecânica de Anthony 
Burgess; a heroína em Trainspotting de 
Irvine Welsh; o ópio em Confissões de 
um Comedor de Ópio de Thomas de 
Quincey; o ópio, o haxixe e o vinho 
em Paraísos Artificiais e também n’As 
Flores do Mal de Charles Baudelaire, 

assim como nos encontros de 
poetas simbolistas como Verlaine 
e Rimbaud, que remontam ao 
simpósio grego.

Talvez o maior exemplo na 
literatura de um escritor que fez 
da experiência com drogas ou 
estupefacientes a razão de ser de 
sua obra tenha sido mesmo William 
Burroughs. Em Junky, o autor de O 
Almoço Nu traça todo o processo do 
usuário de drogas: arrumar a “grana” 
fazendo michê, o contato com o 
traficante, seu uso propriamente dito, 
o “barato”, as visões, alucinações, a 
dependência – a ponto de roubar e 
matar para sustentar seu vício –, as 
consequências para a saúde do corpo 
e da mente, os riscos, as implicações 
sociais, as internações em clínicas de 
reabilitação, o tratamento a base de 
eletrochoques ou de medicamentos 
(mais drogas), a perda da consciência 
de si e de seu bem-estar no mundo, a 
transcendência.

Não à toa, Burroughs era 
considerado uma farmácia ambulante, 
chegando a viajar para a Amazônia 
venezuelana em busca de êxtases 
xamânicos com a mescalina ou 
peyote, ayahuasca ou Santo Daime, 
relatado na troca de cartas com Allen 
Ginsberg em Cartas do Yage.

Mas “Atenção!”, como entoa 
outro leitmotiv do mainá de A Ilha 
de Huxley: todos os beats juntos 
não valem um Huxley, porque 
Huxley equivale a uma faculdade de 
humanidades e biológicas, abarcando 
em sua obra conhecimentos de 
sociologia, antropologia, psicologia, 
geografia, história, religião, ciências, 
biologia, comportamento; sem 
contar filosofia e, claro e evidente 
– clarividente –, literatura, poesia. 
Autor extremamente erudito, não 
era apenas um literato, mas um 
pensador moderno que almejava ser 
contemporâneo, mas se colocava à 
frente de seu tempo.

Já nos anos 20, Huxley prenunciava 
todos os temas que seriam 
consagrados trinta anos depois pela 
Geração Beat. Para Huxley e seus 
pares, a expansão da consciência 
através da experiência com drogas, 
ou o que o autor chamou de “abrir 
as portas da percepção”, baseado no 
verso de William Blake “Se as portas 

da percepção estivessem limpas, tudo 
apareceria para o homem tal como 
é: infinito”, no século 19 Rimbaud 
caracterizou como “o desregramento 
de todos os sentidos” para atingir o 
conhecimento.

Em A Ilha, último romance 
ensaístico de Aldous Huxley, o autor 
retoma seus temas como o amor 
livre, sistemas políticos totalitários, a 
liberdade, a arte e a indústria cultural, 
o consumismo, a alienação através 
do trabalho ou da religião, universos 
paralelos e outros mundos possíveis.

Quando nascemos estamos 
condenados à liberdade; estamos 
presos a um mundo regrado pela 
sociedade a qual estamos inseridos, 
assim como presos ao nosso próprio 
corpo. A necessidade de libertação 
através da expansão da consciência, 
de modo a experienciar novas formas 
de pensamento é uma maneira 
de renegar um mundo castrador 
e massificado, em que a maioria é 
tragada por uma vida calcada nas 
aparências, pelas convenções sociais.

Os fabricantes patrocinam a 
classe médica para receitar seus 
medicamentos aos pacientes. Os 
remédios minimizam um problema 
e trazem outros, os chamados 
efeitos colaterais. As pessoas não são 
orientadas ou incentivadas a buscar 
a cura de seus males por meio de 
ervas, plantas medicinais, medicinas 
alternativas, remédios naturais, 
justamente porque o consumo de 
medicamentos alimenta a indústria 
farmacêutica.

A Ilha é um romance polifônico 
e distópico; polifônico porque uma 
pergunta ecoa várias respostas e 
distópico por conta de a ilha viver 
a nostalgia de um mundo ideal, 
diante das intervenções externas, pois 
incorpora elementos dissonantes em 
seu habitat natural. Vidas artificiais. Os 
interesses econômicos na ilha afetam 
os aspectos sociais, a religião, a cultura, 
enfim, as relações humanas.

Para um náufrago que encontra 
uma tábua de salvação e refugia-
se numa ilha, assim como para 
indígenas que utilizam alucinógenos 
em rituais ou usuários de drogas em 
grandes cidades, a droga é prisão e 
libertação, doença e transcendência, 
autoconhecimento e alienação.

15
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Pepetela
Conto de O cão e os caluandas (Kapulana, 2019).

Tico, o poeta

O cão olhou para mim e mexeu 
a cauda. Era grande e bonito, um 
canzarrão simpático. Mas se via comia 
muito. E nesse tempo de crise, nem 
que tinha carne para mim, quanto 
mais... Passei de lado. Cada um na sua 
vida!

Ele veio atrás. Cruzei a Mutamba, 
desci pra Baixa. Esqueci o bicho. Mas 
quando olhei para trás, ele vinha. Que 
raio! Será que animal vê nos olhos da 
gente quando o apreciamos? Como 
uma garina que ao lhe lançarmos uma 
mirada de fogo bate com os olhos, 
captando?

Nos tempos, um cão desses eu 
tinha medo: boca capaz de abraçar 
uma perna. Mas ele nada mostrava de 
maldade, nada mesmo. Os olhos eram 
alegres, a cauda a mexer, caminhando 
no meu cheiro.

Foi aí que dei encontro na tia Alice. 
Devia de andar fazer compras, pois que 
carregava um cesto vazio. A senhora 
travou-me logo:

– Xê, Tico. Tás fazer o quê?
– Nada. Passear.
O cão parou atrás. Ficou de longe a 

cheirar a tia Alice, focinho no ar, sem 
aproximar.

– Quando que começas a trabalhar?
– Não há trabalho, tia Alice. E para 

mim não pode ser trabalho qualquer.
– Menino, deixa de mentiras. Um 

rapaz novo, cheio de força, não tens 
trabalho? Não queres, masé. Uma 
vergonha! A tua mãe é que faz tudo.

– Ora, ela tem boa profissão, de 
kitandeira. É o que dá mais, nestes 
tempos de agora. Eu estou sempre à 
procura, mas nada.

– És um parasita. Como se diz no 
jornal.

– Devagar, devagar, tia Alice.
– Por que não vais colher café então? 

Parece falta muita gente para trabalhar 
no café.

– E deixar a Lua? Tia, deixe esses 
campunas ir no café, eu sou rapaz da 
cidade. Com estudos, segundo ano do 
Liceu, um intelectual revolucionário... 
Até tenho um poema publicado no 
jornal.

A velha muxoxou. Mas não tinha 
palavras para continuar a ofender, o 
meu verbo fácil arrumou-a. Olhou o 
cão. Mudou de assunto.

– Onde é que arranjaste?
– Bonito, não é? Engraçou comigo, 

está andar a seguir-me.
– Hum! Quem lhe dá de comer, és 

tu?
– Não. Travamos conhecimento 

agora.
– Deixa desses conhecimentos e vai 

masé trabalhar. Ou então vai na tropa, 
já tens idade.

– Hi, na tropa? O meu tio João 
Domingos fez a guerrilha contra os 
tugas. Catorze anos na mata. Já chega, a 
família lutou muito.

– Contigo não dá mesmo para 
conselhar. Vou nas compras.

– Vai encontrar?

– Disseram-me ali tem uma bicha. 
Vou ver o que está andar a sair.

– Ali na esquina?
– Sim, atrás do Banco.
– Geleiras, já vi.
– Geleiras? Sukua! Não tenho luz 

em casa.
– Compre na mesma, tia. Dá pra 

guardar os sapatos enquanto não tem 
a luz.

– Sempre a brincar, não é? Julgas eu 
vim do mato ontem?

Meu pai já nasceu nesta cidade de 
Luanda...

– E queria que eu fosse para o 
mato, hein, tia? Tá embora ver que 
não posso? Sem mais, camarada, me 
permita me despeço.

E deixei a velha no passeio, a abanar 
a cabeça. Mania que essas velhas de 
agora têm de dar conselhos. O cão 
cheirou mais a tia Alice, deu uma 
mirada no cesto vazio, apostou em 
mim. Estás mal, canzarrão, essa velha 
tem mais comida que eu, pois que 
não vou a casa. Se queres vir, mesmo 
assim, podes vir, até dá banga passear 
com um cão desses pela Baixa. Nos 
tempos, só os brancos que andavam 
com um mamífero atrás. Mas agora é a 
independência, até um patrício já pode.

Pensei então mas o assunto dá 
para um poema. Cruzei a Marginal, 
sentei-me num banco à sombra duma 
palmeira, matutando. O cão sentou 
logo no chão, ao meu lado. Era isso. 
Agora, com a abolição das classes 

sociais, ao que diziam, não havia mais 
diferenças. Por isso mesmo um patrício 
podia ter um cão desses, que dantes 
só os brancos e polícias podiam ter. 
Por que o patrício tinha enriquecido? 
Não, mas porque o cão se tinha 
proletarizado. Recordei uma passagem 
de Marx lida no jornal: sociedade de 
proletários. O cão, que nos tempos era 
burguês, agora tinha virado proleta, 
talvez porque o dono bazou na Melói. 
Podia ser meu. Dava mesmo para um 
poema revolucionário.

O bicho se chegou mais e fiz uma 
festa na cabeça. Juro mesmo ele estava 
a sorrir.

– Cão, nem sei o teu nome – 
falei então. – Mas vê-se mesmo 
és o resultado da luta de classes. 
Operariócamponês versus pequena-
burguesia. Não confundir versus, que 
é grego, com versos, que é poesia, o 
meu forte. Só sabes morder, abanar o 
rabo, versus para ti é latinório! Quer 
dizer agueineste, topas? Portanto, 
tu perdeste a casa, a paparoca, 
tudo. Agora és vadio, proletário. 
Mergulhaste no seio do povo 
explorado cinco séculos. Vais virar 
um tipo faine, um operariócamponês. 
Amanhã vou te ler o poema, vais 
gostar.

O cão parecia compreender. Mexia 
a cabeça para cima e para baixo, no 
ritmo mesmo da minha fala. Mas 
a beiçola estava sorrir. Levantei. 
Adiantei na Marginal, tentando boleia 
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Se as páginas pudessem ser de 
pele, não seria preciso descobrir 
porque goza o poema. Toda 
especulação em torno da relação 
entre arte e prazer teria seu fim 
se nos livros pudéssemos sentir 
textura e calor de um corpo que 
escreve em si. No lugar de palavras, 
braços, pernas abertas, cruzadas, 
fechadas, que vão saindo obra 
afora e se confundindo também 
com o corpo do leitor — alvo da 
relação que se insinua. No lugar 
da revelação de um sentido, a 
produção de uma interminável 
cadeia de sensações faria o poema 
acontecer; leitor e poeta exaustos 
afinal.  

Engana-se quem pensa que 
enquanto lê não está gozando 
junto, procurando uma posição 
mais confortável para encontrar 
seu prazer, mesmo que não exista 
conforto nenhum no sexual de que 
é feita a arte. Raro é esse momento 
da entrega ao desejo do corpo, 
assim como é rara a manifestação 
irrefreável do desejo poético. As 
páginas desse livro não são de pele 
em sua realidade material, mas a 
maestria com que o poeta oferece 
seus versos como partes de corpos 
inebriados de prazer, faz-nos 
pensar que sim. A raridade está 
nas mãos de William Soares dos 
Santos e na poesia que evoca ao 
tocar tantas silhuetas, enquanto 
produz sua arte e transforma em 
obra-prima um organismo que 
não para de se contorcer, agora do 
lado de cá, pronto para entrar em 
nós e nos deixar, também, desejar 
a sua entrada. 

Morgana Rech

www.editoraurutau.com.br

nos carros.
O dedo ficava espetado no ar, inútil, 

azarado. Nenhum que parou. Esses 
condutores de agora são uns egoístas, 
julgam que dão boleias a uso? Só se 
for uma garina a mostrar a perna. Aí 
deixam as marcas dos pneus no chão 
a chiar com os travões, mesmo se ela 
diz quero ir em Benguela eles dizem 
logo era aí até que eles iam, só o 
tempo de pegar a mala em casa. Claro 
que na Corimba param o carro com 
uma avaria, uns vivaços! Mas eu fiquei 
feito parvo, e se não tivesse motor nos 
pés, nunca que chegava na Ilha. Assim 
fomos os dois, o cão sempre pensativo 
nos seus pelos.

Entramos num restaurante da 
Ilha. Ninguém que implicou com o 
bicho. Estava a contar o dono vinha 
pôr o cão na rua, mas nada. Depois 
compreendi: da maneira que os 
fregueses se coçavam, as pulgas eram 
da casa. Não adiantava, mais bicho 
menos bicho. Era a moda nacional: 
quem queria beber cerveja tinha de 
encomendar a especialidade da casa, 
arroz-com-peixe-frito. Mandei vir o 
almoço e os três finos a acompanhar. 
Derrotei os três finos, o prato pus no 
chão e o cão varreu o arroz. Naquela 
confusão da casa, os clientes botavam 
queriam mais finos, mas o dono era 
durão: cada três finos um prato de 
arroz-com-peixe-frito. Hesitei com 
as minhas notas, isto é da minha mãe, 
olhei o cão que já lambia os beiços, 

deitado, mandei vir mais uma dose. 
Repetimos a cena: os finos para 
mim, o prato para o bicharoco. Lá se 
foram os kwanzas da velha. Também 
era só o tempo de ela vender três 
montinhos de tomate, quatro tomates 
pequenos cada montinho. A vida 
estava boa para nós.

Saímos do restaurante, bem 
almoçados, os dois a arrotar. 
Avançamos um pouco mais e deitamo-
nos na praia, à sombra. O mar ainda 
não estava bravio como ao entardecer, 
fazia um ronron de gato que puxava 
o sono. Eu e o meu cão proleta 
adormecemos. Quando acordei, aí pras 
quatro da tarde, o cão não estava. Olhei 
à volta. Nada. Assobiei. Idem. Procurei 
pela praia toda, até nas sombras das 
cada vez mais raras casuarinas. Onde 
foi o diabo?

Até hoje ando à procura dele. O 
sacana era mas é um lúmpen, abancou 
o meu almoço, dormiu, quando 
acordou foi à vida. Sem despedir. 
Um parasita, um explorador. E eu, 
Tico, um intelectual revolucionário, 
não fiz o tal poema que pensei. O 
sacrista não merecia, continuava com 
a mentalidade de burguês, inimigo de 
classe dum operariócamponês como 
eu, cinco séculos explorado. Filho de 
cobra é cobra!

Chega-lhe, camarada escritor? Mais 
também não sei contar sobre esse cão 
pastor-alemão. Pode agora escrever, 
mas igualito como contei. Igualito.
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Na escuridão absoluta das noites 
interioranas, a natureza faz sua festa, sai 
à espreita dos mistérios e até permite 
que sua sinfonia de zumbidos atraia 
as estrelas em cadência. Não há no 
mundo hora mais bonita: quando 
as luzes, uma a uma dançam no 
embalar gritado das cigarras, pousam 
no retorcer dos cinamomos ou nas 
costelas-de-Adão, e a pretidão da 
madrugada se acende numa profusão 
chamativa de almas curiosas. A cada 
anoitecer mais satisfeito no festerê 
noturno do mundo, Cícero elegia 
aquela como sua hora favorita, 
deleitado entre os sussurros dos bichos 
e a queda das estrelas. Os gritos que 
a mãe lhe destinava da janela da 
cozinha passavam despercebidos pelo 
seu deslumbramento. “Isso não são 
horas de estar no pátio”, ela berrava, 
tentando desatar os braços da noite 
que o seguravam. “Já para dentro!”. As 
estrelas iam caindo todas, ele pensava 
sozinho, voando tranquilas, deixando 
seu lugar primeiro que, ainda assim, 
continuava abarrotado de luzes como 
se numa procissão celeste.

O sussurrar da ventania fresca das 
noites de verão é como uma fábula 
a seus pensamentos infantis. Mas 
nenhum sussurro que lhe invoque os 
ouvidos na incerteza da desatenção, 
tampouco o brilho anuviado dos 

olhos atônitos dos bichos por detrás 
dos troncos e galhos, provoca-o mais 
do que as luzes dançarinas. Pequenas 
estrelas desprovidas de espaço vão de 
árvore à outra, escondendo-se entre 
petúnias e damas-da-noite, fugindo de 
seus olhares serelepes e curiosos por 
vê-las mais de perto. Quando voavam 
ziguezagueando no quintal, zumbiam 
como se contentas do novo lugar no 
mundo. “Duvido”, pensava Cícero, 
“outro lugar onde as estrelas caem do 
céu”, e só era interrompido pela mãe 
em gritaria, já farta de chamá-lo para 
dentro de casa àquelas horas da noite.

Quando a mãe ao pé da cama, ao 
prendê-lo sob os lençóis para evitar 
qualquer fuga, perguntava que coisa era 
aquela de as estrelas flutuarem do céu 
a Terra, indo se esconder por entre as 
árvores dos matos ali adiante, apagando-
se na escuridão da noite para passarem 
despercebidas na fuga. A mãe não dava 
vazão às brincadeiras de menino tão 
inventivo: “estrelas ficam no céu e só”, 
dizia, e lhe dava boa noite com um 
beijo em cada fronte. Perguntava-se, 
a cada novo entardecer, se a natureza 
acontecia somente para seus olhos, a 
despeito do conhecimento da mãe, já 
que não tinha dúvida que as estrelas 
caídas existiam ao vê-las todas as noites 
em seus despencares.

Nas alvoradas seguintes planejou seu 

método: armou arapuca debaixo de 
árvores, espalhando migalhas de pão 
no quintal e torcendo que fosse esse o 
jantar predileto das estrelas. Catou pote 
de vidro no galpão de tralhas do pai, 
aguardou o prelúdio da chuva de luzes, 
orgulhoso de caça tão bem planeada. A 
sorte tão quista de ver um astro caindo 
em sua armadilha não ocorreu tão cedo 
que, como se sabidas das investidas de 
Cícero, as estrelas se embiocavam ainda 
quando planando no ar, apagando seu 
brilho para se camuflar na noite. A 
ventura do apanhamento apenas se deu 
no terceiro dia de investidas quando, ao 
perceber uma luzinha pequena ruindo 
no ar por entre as petúnias cor-de-rosa, 
fechou seu punho delicado ao redor de 
suas asas antes que se apagasse perdida 
nos arbustos coloridos. Deslizou a mão 
dentro da compota e deu à estrela 
a sentença da clausura, prometendo 
aos sussurros que seria a mais bonita 
e proveitosa prisão que uma criatura 
sideral jamais conheceria.

Concebeu em pensamentos a hora 
em que ostentaria à mãe o fruto de 
seu desvelo cotidiano de observação 
e caça. Não o fez por puro temor de 
que ela o convencesse a resignar de seu 
tesouro capturado, com as ressalvas que 
só uma mãe tão bem impõe. Brilhava 
a bel-prazer sua cativa, tão diminuta e 
cheia de vontade pulsando o lume em 

seu lar vítreo, tão carente de sua guarita, 
que a quis só sua. Resguardava-a sob o 
catre ou dentro do armário durante o 
dia, ou a carregava debaixo do casaco 
a deambular pelo quintal, revelando à 
sua curiosidade os nomes das plantas e 
o formato das nuvens. Se a estrela não 
luzia ou parecia se abater rente à parede 
de seu lar, dava-lhe mimos em folhas 
de árvores arrancadas dos talos para 
que desfrutasse da sua própria natureza. 
À noite, quando bruxuleava seu verde 
claro no confrontar da escuridão do 
quarto, Cícero a assistia de pertinho, 
grudando os olhos naquela vitrine e 
se permitindo cegar uns instantes na 
intensidade de seu reluzir.

Fez daquele um ritual cotidiano 
e versava constância com a estrela. 
Com o próprio encanto a se acender 
diante de seus olhos, não mais saía 
para ver as sardas do céu no obscuro 
da noite, o que muito provocou a 
estranheza da mãe. Conquanto, não 
partilhou com ela seu segredo, de que 
acomodava num pote em seu armário 
uma entidade da noite, medroso de ter 
de dispensar a companhia após caça 
tão demorosa. Não tardou, porém, o 
espanto da mãe pelo seu súbito recato 
noturno se fez nada diante do susto 
tomado dois dias depois. Percebera 
os olhos verdes do filho inchados 
a saltar do rosto, anuviados pelo 

Letícia Copatti Dogenski

O pranto
do vaga-lume
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branco da infeção, coroados no pavor 
do vermelho e do azul. A mulher 
gritou de horror diante da condição 
de Cícero, que roçava o punho nas 
vistas de quase arrancá-las. Na aflição 
da incerteza, mandou o marido que 
chamasse benzedeira, curandeira e 
quem mais fosse passível de partido em 
diagnóstico e tratamento de mistérios.

Revolveram o menino no catre para 
a apuração de seu estado. Mensuraram 
a quentura de seu interior, fitaram 
cada cutícula e pele dentre os dedos, 
por detrás das orelhas e no áspero 
da língua, pediam que a cada pouco 
recitasse versículos e nomes de flores 
para verificar sua ciência intacta. Não 
tendo base para determinar a causa 
de tamanha reviravolta na higidez do 
menino, decretaram que só podia aquilo 
ser coisa divina: “se não tem causa 
física, tem causa sobrenatural”, dizia a 
curandeira. Reuniu todas as senhoras 
de seu mesmo ofício que se encontrasse 
na região para acurar seu diagnóstico 
seguro da nascença de um milagreiro. 
Depois de muito debaterem o caso, não 
prescreveram ao menino um tratamento 
que não fosse a própria vontade de 
Deus. “As lágrimas sem motivo são as 
lágrimas dos dons, com a benzedura 
certa, hão de ser milagrosas!”.

Por três dias oraram e velaram 
Cícero em seu leito. Faziam 

compressas de água de cheiro sobre 
seus olhos para aflorar a natureza da 
bem-aventurança de suas secreções, 
conservavam em pequenos potes 
de vidro a gosma esbranquiçada de 
suas vistas, mantinham-no ao catre à 
espera do milagre inaugural ou um 
indício antecipado de suas capacidades 
celestinas. Cícero choramingava 
à comichão e a dor, queixava-se 
das lágrimas a escorrerem eternas, 
formigando suas pálpebras como se 
salpicadas de areia. Reclamava ainda da 
reclusão daqueles dias, que não podia 
sair à luz do sol, ouvir os pássaros e 
ver as flores. Inquietava-se supondo 
a solitude de sua estrela recôndita no 
armário, temerosa do abandono tanto 
quanto ele temeroso de perdê-la.

Findos os três dias de preces, Cícero 
teve algum remanso. As curandeiras 
foram embora com promessa de volta no 
dia seguinte, e a casa foi tomada por uma 
quietude inédita no mundo. Quando 
a solidão lhe ofereceu um momento, 
pulou do catre em direção ao armário 
em busca de sua estrela guardada. O 
vaga-lume, sufocado em sua compota, 
jazia sem vida e sem luz. A mãe invadiu 
o quarto às lamúrias lutuosas de Cícero, 
sentado ao chão com o pote protegido 
num abraço de despedida. Mirou-a com 
os olhos molhados, sim, mas libertos de 
sua alergia brilhosa: sãos como nunca.
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Gustavo Vazquez

Uma casa nas nuvens

Foi certa noite que Felipe   
Com esforço e um papel bem grande   
Inventou um aeroplano   
Capaz de fazê-lo voar.   

Colocou nele o que gostava:   
Brinquedos, recordações, livros   
E, acenando em despedida,   
Lançou-se em direção às nuvens   

Uma colcha branca tão linda   
Estendendo-se sem limites   
Feliz, sentindo o sol de perto   
Soube: ali seria o seu lar.   

É incrível viver nas nuvens 
Sendo guiado pelos ventos 
Adormecendo à luz da lua   
O sol dizendo-lhe “bom dia”   

De norte a sul, de leste a oeste   
Conhecendo esse planeta   
Países, animais tão belos   
Até pescando no oceano!   

As nuvens em que está Felipe 
Satisfeito, vivendo em paz   
Podem ser as mesmas que agora    
Deslizam no céu sobre nós.  

Maria Carolina Pereira Jorge
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Há homens que são como as velas; 
sacrificam-se, queimando-se para  

dar luz aos outros.
(Padre António Vieira)

Ei, senhor, papai estava muito 
bonito esta manhã, não acha?  Embora 
estivesse um pouco pálido, seu rosto 
carregava uma expressão séria e 
satisfeita. Usava sua melhor roupa: o 
terno risca de giz e o sapato de couro 
italiano, que, inclusive, o vestiu no 
casamento com a mamãe.

Como o senhor sabe, papai não 
podia se arrumar sozinho, pois suas 
pernas perseguiam o chão. Três 
pessoas o ajudaram nesta tarefa: 
enquanto uma levantava o braço, a 
outra passava o pescoço entre a gola 
e a última o mantinha ereto; a outra 
levantava a perna, a última colocava 
a segunda perna dentro da calça e a 
primeira ajustava o cinto; a segunda 
calçava a meia, a primeira penteava 
os cabelos, a terceira trazia o sapato e 
assim cumpriam o ordenado. Por fim, 
a gravata, uma dava o laço, que ficou 
perfeito, a outra apertava os botões e 
a última põe um lenço e um narciso 
no bolso. 

Papai não podia se atrasar, já que 
o funeral era seu e estava marcado 
para 15h30. Seus olhos ainda estavam 
abertos, sinal da morte recente: mamãe 
tratou de fechá-los. O carro da funerária 
aguardava paciente a despedida de papai 
dos móveis da casa. 

Os três embaladores de cadáver agora 
despejavam papai no caixão macio 

e confortável. Em seguida, papai foi 
acomodado delicadamente na traseira 
do carro, como se a vida ainda lhe 
batesse. Sua aparência era jovem, apesar 
de defunto. Mal tinha cabelos brancos; 
a pele rígida, os largos braços e o 
mágico silêncio. Mamãe era o inverso: 
cara dobrada, fios desgrenhados, olhos 
fundos e mornos, o nariz escorrendo 
e estava viva. 

 Papai chegou a tempo de 
receber todos os convidados. 
Lembra? Cumprimentou um a 
um tranquilamente, sem pressa de 
ser enterrado: a ana, o zé, o biu, a 
lúcia, a lucicleide, a lucineia, o paulo 
sérgio, o bigode, o dono do bar, o 
da farmácia, o da padaria, a preta, o 
careca, o pintor. Aguentou, sem reação 
sequer, cada cuspe, suor, lágrima, 
baforada de cigarro, de cachaça, que 
caía no seu rosto ou na sua roupa. 
As crianças brincavam suas preces ao 
redor do morto, sem se importar com 
o luto. Mamãe carregava nos braços 
a filha mais nova sem camisa, pele 
cansada de brotoejas, de calor viscoso, 
grávida do feto que perderia depois. 
A mais velha encharcava o namorado, 
surda, enquanto o do meio acertava 
o pagamento do velório e da sua 
acompanhante. Está atento, senhor? Tá 
me ouvindo?

Voltando: os sinos da capela 
curvavam a marcha fúnebre, 
lacrimejavam sons austeros. Um padre 
adiantou-se óbvio e inaugurou o ritual, 
seguido do pastor e da mãe de santo. O 
senhor sabe: mamãe não gostou muito 
da ideia, careta, mas papai despregava 

qualquer preconceito e a família 
resolveu garantir a eternidade de todas 
as formas possíveis. O irmão de papai 
olhava o relógio, ansioso, sorumbático 
e apressado, sua esposa reparava nas 
roupas espremidas dos presentes. 

 E depois, o senhor lembra? A 
cunhada de papai procurava o seu 
marido (que estava com a preta que 
cumprimentou papai no início). Vô 
ouvia rádio e tragava seu fumo em 
casa, avesso à multidão. Os coveiros 
abriam a cova de pá em pá, o caixão 
já lacrado. As flores-dívidas, divinas, 
divididas: orquídeas, petúnias, copos-
de-leite, margaridas e coroas. 

Eu sei. Não se preocupe, senhor, 
não precisa dizer nada. Sim, papai 
estava feliz, eu acho, mesmo estando 
parcialmente coberto por toda aquela 
areia. Papai gostava de gente, sempre 
gostou. Mamãe não. Papai gostava de 
flores também. E de sossego. 

A essa altura, papai já não enxergava 
nada além daquela areia e daquelas 
flores. Era escuro gasoso de grãos, 
tapa-olho, cegueira preta de pétalas. 
Ninguém se pronunciava, timbres 
amarelos, fastio e magreza, línguas 
vesgas, eis então o furor de uma flecha, 
até breve!, soprada por mim. 

Vem, papai. Isso. Sorri. Dá a mão 
aqui. Sobe, vai. Agora pula! Sem 
medo. Isso! Aqui, me abraça. Chegue. 
Este é o senhor. Apresentados. Pisa 
aqui. Paz. Vem. É, tudo brancoazul 
assim. Calmo assim mesmo. Sereno de 
nuvem-brisa, de beijo. Descansa, deita. 
Ah, deixa eu te contar um segredo: 
aqui, papai, o senhor é meu irmão.

Raul Colaço

Contemplação solar
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André Siqueira

Réstia de café

Paira no negrume o calor, aos poucos.
Encostado na parede de asperezas, lenta tarde
esboroa o diáfano de réstia.
Assombro e desventura estrelo de fleuma
 
irresoluto porque o reverdecer en
passant, florescência, ternura, luz
tamborilam resfolegantes mais.
O cisne negro níveo no apontamento adeja.
 
Sorvedouro de quentura. Disse: um
gole de café para a vida enfrentá-la —
vaga de turbilhão escuro apaixonante —
junto ao açaí violáceo atro.
 
De fragrância sinuosa vaporosa
chama cafeeira na subida da
água a penetrar nas borras
pressagas de denso pó terral.
 
Férvido roseiral sobrepõe-se ao
feral corisco de olhos dolentes.
Bons goles de café para uma
porrada de vida extra-forte.
 
Trago de café: esperança inexorável
entre relevos bizantinos numa
paixão contínua, ainda que o negrume
paire na réstia de recomeço fantasmagórico.
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Carolina Calixto

X. Evangelho segundo Francisco

teu nome imaculado
de sonoridade beata
pendurado no topo da catedral
do mármore cintilante e aves rapinas
decorativas dos vitrais empoeirados
dos feixes de colunas rasgando a luz
teu nome chega ao céu rosado
da boca e trata logo de
emaranhar nas camadas finas de ar
o freio da língua que não
encosta em parte alguma
a bochecha mordiscada nunca teve espaço
para cicatrizar, dizia
que a culpada é a saliva
teu nome que eu titubeava
a pronunciar como sinal de respeito
aos que morreram e aos que virão
na próxima década de indecisos
que seguem através da vontade
da sede de diferença e ruptura e tradição e sangue
quente espesso vazio
maior que teu nome
tua pele de ouriço
enrijecida ao toque

molhado como a borda da minha jaqueta
a que parece aquela tua favorita de denim
as mangas do veludo amarelo
encostavam na chuva nas lágrimas nas goteiras
meus cortes não curavam nem meu tornozelo
eu quebrava o mesmo osso periodicamente
e sua formação não calcificava
era fraca sua fundação e assim pois
eu suplicava a ti
que voltasse até o restaurante
beijasse o garçom das clavículas saltadas
reverenciasse o cozinheiro e atirasse os guardanapos
no chão para dar de prenda
depois de arrematar meus acertos
depois dessa demonstração discreta de amor brutal
não tenho certeza se sei o que é gastrite
se me familiarizo com os estados químicos
em especial o de sublimação
pois tudo que é sólido desmancha no ar
não reconheço o que deveria sinalizar essa busca
entre a relva dos teus nós de cabelo e o que tem
entre a Geórgia e a Armênia se não cabras leiteiras
entre meus dedos fragilizados
por apontar no céu morno o teu nome.




