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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.

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.

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

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

Newsletter: Bowie, assassinatos,
Renascimento e animais pitorescos:

Maio/2019

Disso de dinheiro

R$ 50 FISK; Kikos Bar; Livrarias Joaquim
TOTAL: R$ 1050

(+) RECEITA BRUTA
Assinantes: R$ 300 Celso Martini; R$
200 Rejane Machado; R$ 150 Regina
Portela; Consolação Buzelin; R$ 120
Mauren Kayna; R$ 100 Ana Carolina
Ribeiro de Moraes; Rodrigo Soroca
Lopes; Lis del Barco; Fernanda Dante;
Elieder Corrêa da Silva; Gustavo Piqueira;
R$ 94 Helion Povoa Neto; R$ 75 Pedro
Diniz de Araújo Franco; Jerusa Ramon
Grassmann; Rafa Kondlatsch; Lília
Figueiredo; Jacqueline Carteri; Delma
Maria LucchinFabíola Mattoso; Letícia
Copatti Dogenski; Maurício Simionatto;
João Paulo Braune R$ 60 Gláuber
Silva Soares; Eduardo Mahon; Augusto
Maynardes; Marina Pilato; Marcos
Beccari; Marcos Franceschi; Robert
Magni; R$ 50 Daniel Batista;Camilla de
Oliveira; Sabrina Cezatti; Gi Oliveira;
Fabio Rrocha; Mari Zam Rocha; Robson
Vilalba; Lázara Papandrea; Helena Zanella;
Hádassa Bonilha Duarte; Carolina Hubert;
André Balaio; Cindy Carlos; Marcos
Casadore; Edson Leme; Jim Carbonera;
Mara Czarnik; Patricia Herman; Luísa
Cristina Dos Santos Fontes; Itamar Vieira
Junior; Bruno Gaudêncio; Anthony Felipe;
Lorena Wilson Jabour; Quinho Castro;
Fernando Cândido Ribeiro; Douglas
Trindade; Marina Dúbia; Tatiane Silva;
R$ 47 Neide Silva; Kimberly Souza; R$
30 Maria Claudia Zingali; R$ 25 Rafael
Estorilio TOTAL R$ 4.333

(-) CUSTOS FIXOS:
Gráfica: R$ 1500
Edição-chefe: R$ 1000
Edição-assistente: R$ 100
Revisão: R$ 70
Diagramação: R$ 100
Capa: R$ 50
Infografia: R$ 70
Empacotamento: R$ 50
Entregadora: R$ 50

Anunciantes: R$ 200 Whisner Fraga;
Carlos Pessoa Rosa; William Soares R$ 150
Bruno Meirinho; R$ 100 Editora Penalux

(-) DESPESAS VARIÁVEIS
Correios: R$ 2000
Transporte: R$ 405
Embalagens: R$ 410
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Domínio mensal: R$ 22
(+) Entradas totais: R$ 5.383
(-) Saídas totais: R$ 5.733
(=) Resultado operacional: – R$394

As imagens desta edição são de
autoria de Marcos Beccari. Você pode
conferir mais do trabalho dele em
<www.marcosbeccari.com>.

Dos leitores
obrigado, parceiraço!
Ben-Hur Demeneck Entrevista exclusiva
com o mestre do quadrinho underground,
Francisco Marcatti. Na coluna Maidan,
publicada na edição de maio do RelevO,
o artista conta sobre o livro que prepara
sobre Inês de Castro, A RAINHACADÁVER DO MUNDO IBÉRICO. O
trabalho resulta de uma parceria criativa
com a historiadora Libânia Molina de
Souza. Este conteúdo também marca
minha despedida do jornal porque vou
precisar de um tempo para me organizar
para novos projetos. Alguns maiores, outros
nem tanto. Para mim, a temporada RelevO
foi um fantástico período de convivência
com o arrojado e serelepe Daniel Zanella
e equipe. Do grupo, destaco o trabalho
da diagramadora Marceli Mengarda, a
grande responsável pela beleza das páginas.
Abraço aos leitores e seguidores da coluna.
Sigamos.Viva!
avante
Samarone Lima Caros, continuamos
a receber o lote mensal com o jornal
produzido por vocês. Como sempre,
distribuímos com os clientes e com as
pessoas que vêm ao nosso sarau da sextafeira. Um exemplar fica para nossa leitura.
Parabéns pelo trabalho e pela raça. Quando
der, apareçam aqui em Olinda. Abraços!
Paulo Henrique Kindrazki Olá,
RelevO. Fico agradecido de haver passado
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hoje por uma tuboteca de Curitiba e ter
encontrado uma edição antiga do jornal.
Eu sou poeta, aspiro poesia e nunca
encontrei um jornal pelo qual eu me
interessasse. Quando vi o RelevO, foi
como uma chama voltando ao início da
vela.
Ana Maria Recebi o jornal hoje e fiquei
absorta, olhando por vários minutos a capa.
Que delicadeza! Parabéns!
ramos filho
Lorena Jabour Gosto muito quando
me deparo com autores que ainda não
conhecia. Me atraiu muito a escrita
do Ricardo Ramos Filho, na crônica
reproduzida no jornal e o artigo que o
Evandro Affonso Ferreira escreveu sobre
o livro dele (Conversa Comigo). Acabei
entrando no site da editora e comprando
o livro. Agora é só aguardar. Isso é um
perigo! Assinar esses jornais que falam
sobre livros. Nossa lista de desejos só
aumenta.
Henrique Friedrich Avisem o Evandro
Affonso Ferreira que a crônica boa
continua sendo crônica e dispensando as
aspas.
LinkedIn Daniel, você tem 11 convites no
LinkedIn.
êpa, êpa!
Henrique Pitt Inda bem que a relação
indissociável entre assinar o RelevO e
mostrar o pinto, ocorrida na negociação com
o Fernando, não se verifica como regra...

trala-vínguas
Camila Asato Uma nota: nunca pensei
que seria tão difícil ler “Relevo” e
“Revelado” na mesma frase.

Editorial
Às portas das jornadas de junho de
2013, o editorial do RelevO anunciava,
então, um de seus mais importantes passos
institucionais:

freio
Anselmo Luciano E o ombudsman já
começou a puxar o freio… Não sei o
motivo dos leitores do periódico ficarem
com dó ou não apoiarem críticos de mídia.
É pra isso que os caras são chamados!
capa
Gabriel Mussiat Ae biofa.
Marco Antonio Serafim Venha, RelevO!
Nílbio Thé Opa que o meu RelevO
acabou de chegar! E não canso de olhar
pra letra bonita com que me endereçaram
o jornal no envelope! ❤ Muito obrigado!
páginas centrais inovadoras?
Anderson Martins Às vezes, o jornal
inventa alguma coisa.
Da redação: Coisas do nosso calígrafo de papel
e tinta.
trocadiços
Luiz Oliveira Chegou uma
correspondência de RelevO.
Mari Zam Braga Um ótimo incentivo
para ficar offline, no silêncio das palavras
relevantes. Parabéns pelo trabalho!

A partir de agora, todo mês, iremos divulgar
nosso balanço do mês anterior, ou seja,
nossos prejuízos e supostos lucros, afinal, é
bom relembrar que somos um impresso sem
fins lucrativos. O excedente (raro) de cada
edição será justificado.Você, leitora, você,
leitor, acompanhará o pagamento de nossos
anunciantes e o crescimento (ou não) de nosso
banco de assinantes. Enfim, acreditamos que,
ao abrir nossas contas, exercemos concretamente
à transparência e damos validade ao constante
crescimento de nosso projeto editorial: um jornal
representativo da literatura de nosso tempo,
feito por gente que busca maiores amplitudes e
acredita no potencial transformador da literatura.
Os números eram bem divertidos. De
impressão, gastávamos apenas R$ 850. Os
envios saíam a R$ 85, 25 vezes menos
do que hoje. A distribuição, R$ 70. O
custo total da edição foi de R$ 1005,
com prejuízo de cinco reais. Lembramos
bem dessa época. De manhã, anunciavam
o fim do impresso. À noite, um jornal de
notícias descontinuava. Alguns anunciantes
desistiam e nos aconselhavam a fazer uma
revista digital. Éramos cinco.
O impresso enquanto produto, apesar
de tudo, não acabou, sobretudo esses de
“nicho”, como nós. De fato, o cenário
muito tanto que, ultimamente, evitamos
mandar o jornal para a gráfica nas
quintas-feiras em virtude da sobrecarga de
impressos nas rotativas. Comumente, os
gráficos trabalham aos domingos e feriados.
Na esteira do tempo, muitos assinantes
novos chamam a leitura do nosso periódico
de experiência off-line.
Com uma equipe de 8 colaboradores,
sendo apenas uma pessoa no regime que
poderíamos chamar de full-time – no caso,
o próprio fundador do jornal –, a operação
RelevO custa aproximadamente seis mil
reais por mês, entre custos fixos e variáveis.
E esse custo vai aumentar a partir deste
mês.
Antes, curioso notar que, de 2013 pra
cá, pouca coisa mudou no eixo de nossas
finanças. Seguimos não conseguindo
custear todo o nosso operacional e tivemos
algum tempo para repensar conceitos.
Por exemplo, não dá para afirmar que
somos oficialmente sem fins lucrativos.
Mais certo é dizer que não conseguimos
ter fins lucrativos. O que chamávamos de
balanço (até o mês passado), de fato é um

demonstrativo de operações. Paramos de
utilizar a palavra amplitude em editoriais,
e a sequência “potencial transformador da
literatura” foi abolida do nosso dicionário
por desgaste e indícios de picaretagem.
Cada edição sempre foi um reflexo de
nossos ventríloquos-fantasmas.
Em janeiro de 2014, pouco mais de
meio ano depois de abrirmos nossas contas,
o jornalista Osny Tavares deu início à
primeira coluna de ombudsman em nossas
páginas. Um dos trechos dizia o seguinte:
O jornal e a revista são experiências de rua.
Precisam do espaço público físico para atacar o
leitor de chofre e conquistá-lo. Sabemos o que
acontece se o veículo resolver transferir essa
responsabilidade para os portais de tecnologia.
Publicações como o RelevO têm a oportunidade
de forjar uma comunidade, mas para isso
precisam da coragem para provocar e retirar
o leitor do tédio no qual está imerso. Não é
apenas uma questão de mercado, mas um projeto
artístico e intelectual.
Mesmo que um ombudsman
dificilmente seja a cosmovisão de um
periódico, a premissa ainda vale para nós,
118 edições depois do primeiro número,
de setembro de 2010: singularidade, arrojo,
não compactuação com os meandros
de trocas simbólicas (e literais) entre os
agentes literários, uma certa ausência de
norma.
Os dois passos (transparência financeira e
ombudsmanato) reforçam uma busca nossa
por companhia no caos. Acreditamos que
os esforços não são inúteis nessa direção.
E agora partimos em busca de novos
percalços. O maior deles: conseguir com
que os principais envolvidos na produção
regular do periódico consigam viver do
próprio periódico.
Em suma, isso significa remunerar. No
demonstrativo de abril, já aparecem os
honorários do editor-executivo — sim,
o publisher nunca se remunerou com o
próprio jornal em quase dez anos. [¿] Isso
necessariamente representa que o editor
começará a receber um salário digno até,
no mínimo, atingir o piso do sindicato da
categoria? No momento, esse passo ainda
está no território do devaneio.
Mas sabemos que é de devaneio em
devaneio, de passo em passo, que vamos
nos ajustando, melhorando nossos
procedimentos, buscando cada vez mais
um jornal translúcido, divertido, capaz de
transparecer o prazer que dá em produzi-lo
e o gasto de suor em mantê-lo — como
uma árvore precisa permanecer diante de
chuvas pesadas.
Uma boa leitura a todos.
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Onde posso encontrar um Jornal RelevO para esboçar um sorriso enquanto leio?

Nosso jornal nas bibliotecas
comunitárias do Brasil

ACRE
Rio Branco Livraria N&S / Livraria Paim

ALAGOAS
Pará

Belém

Ananindeua
Maranhão

São Luís

Ceará

Fortaleza

S. G. do
Amarante
Pernambuco

Recife

Jaboatão dos
Guararapes
Olinda
Bahia

Salvador

Minas Gerais
Belo Horizonte

Betim
Sta. Luzia
Sabará
Rio de Janeiro

Rio de
Janeiro

Duque de
Caxias

Nova
Iguaçu

Paraty

São Paulo

São Paulo

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 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

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

Dist. Federal

Brasília

Manaus
Kalena Café
O Alienígena Acervo e Espaço Cultural /
Sebo Edipoeira

BAHIA
Salvador

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

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

Seropédica

O Torto Bar / Tuboteca / Freguesia do Livro
/ Centro Europeu / Baba Salim / Kikos Bar
/ Biblioteca do Paço / Biblioteca Pública do
Paraná / Selvática Ações Artísticas / SESC
da Esquina / Paço da Liberdade

Natal

Lauro de Freitas

SESC Apucarana

DISTRITO FEDERAL
Banca da Conceição / Livraria, Café e Bistrô
Sebinho
Ernesto Cafés Especiais / Rapport Cafés
Especiais e Bistrô / Quantocafé / Martinica
Café / Vicalli
Caixa Cultural / ONG Moradia e Cidadania /
Instituto LGBT

Ceilândia

ESPÍRITO SANTO
Vitória
Torre de Papel / Dom Quixote Livraria

Dores do Rio Preto

Foz do Iguaçu

Goiânia

Francisco Beltrão
Guarapuava

Dulce Amore Café & Algo Mais

Gato Preto Discos e Livros / A Página Livraria
SESC Guarapuava

Santa Maria

SESC Ivaiporã

Athena Livraria (Floriano e Praça Nova) /
Anaterra Livros

Jacarezinho

São Francisco de Paula
Miragem Livraria

Lapa
Livraria & Papelaria Nanise

SANTA CATARINA

Paniﬁcadora Zeni

Londrina

Sebo Ilha das Letras / Livraria Livros & Livros

MARANHÃO
São Luís Livraria Poeme-se / Sebo Arteiro

MATO GROSSO
Cuiabá

facebook.com/gatopretodiscos/

Guarapuava / PR

Café Cultura Lagoa da Conceição / Café
Cultura Primavera / Café Cultura Shopping
Iguatemi / Café Cultura Multi Open Shopping
/ Café Cultura Aeroporto Hercílio Luz
Tralharia

Balneário Camboriú

SESC Medianeira

Santo Livro Livraria e Bookstore

Pato Branco

Café Cultura Balneário Shopping

Blumenau

Piraquara

Livraria Blulivro

Brusque
Livraria Saber

Verbo Livraria / Sebo Espaço Cultural I e II

Café S/A

Gato Preto

Florianópolis

Ponta Grossa

Anápolis

Frederico Westphallen
Vitrola

Ivaiporã

Livrarias Nobre Cultura

Café Carino

Locais RelevAntes

Do Arco da Velha Livraria & Café / Livraria
Rossi Centro / Rossi Lourdes / Rossi Colégio
São José / Rossi Kayser

SESC Pato Branco

Evoé Café Com Livros / Livraria Palavrear /
Livraria Leodegária

Sebo Estação Cultural

SERGIPE

Caxias do Sul

Café Literário

GOIÁS

Gambalaia Espaço de Artes e Convivência

Aracaju Livraria Escariz

Empório Canela

SESC Foz do Iguaçu

Medianeira

Livraria Sebo & Arte

Livraria Pacobello

Taubaté

Canela

SESC Londrina (Cadeião e Centro)

Banca da Lua

Santo André

Dom Quixote Livraria & Cafeteria

SESC Cornélio Procópio

Maringá

São Mateus

Livraria Travessa Ribeirão

Bento Gonçalves

Livraria da Silvia / Nosso Sebo

A Cafeteria

Guarapari

Espaços culturais

Ribeirão Preto

Galeria Hipotética

SESC Jacarezinho

Jovem de Expressão

Cafeterias e paniﬁcadoras

Sebo do Formiga

Mossoró

Café Cartum

SESC Francisco Beltrão

Brasília

Banca do Sardinha

Cirkula / Livraria Bamboletras / Livraria
Baleia / Livraria Raízes / Livraria Taverna /
Traça Livraria

Barba Camisetas / Inspirarte

Fortaleza Livraria Lamarca / Sebo Ellenía /
Livraria Arte & Ciência / Livraria Siará

Mogi Mirim
Piraricaba

Sebo Café

Porto Alegre

Caiobá

Livrarias, bancas e sebos

Livraria Toque e Letras

RIO GRANDE DO NORTE

RIO GRANDE DO SUL

Cornélio Procópio

CEARÁ

Livraria Favorita

Banca da Aracy

Casa Eliseu Voronkoﬀ / FISK

Legenda

Livraria Guarulivros

Itatiba

Book Shop

Araucária

Campo Largo

Livraria LDM

Três Rios

Praia da Pipa

SESC Caiobá

Livraria Dom Casmurro

Vitória da Conquista

Guarulhos

Canto Geral Livros e Discos

Resebo

Apucarana

Duetto Café

Livraria Boto-Cor-de-Rosa / Midialouca /
Livraria LDM (Brotas, Glauber Rocha e
Shopping Paseo Itaigara)

Borrachalioteca

Mauá

Porto
Alegre

AMAZONAS

Biblioteca Comunitária do Peró

Guarulhos

Rio Grande
do Sul

Maceió Casa de Cultura Luso-Brasileira

Supernova Coﬀee Roasters / Rause Café /
Café Mitre / Café Lisboa / 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

Hostel Paraná / Phono Pub / Frederico
Cervejas & Cervejas

São José dos Pinhais

Caçador
Livraria Selva

Criciúma
Café Cultura Nações Shopping / Café
Cultura Metropolitan Business Center

Sebo da Visconde

Umuarama

Kikos Bar

bit.ly/kikosbar

Curitiba / PR

Joinville
Barba Ruiva Livros & Discos

SESC Umuarama

Casa 97

Bazar do Livro Matriz

PERNAMBUCO

Metade Cheio

MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande Livraria Le Parole

MINAS GERAIS

Restaurante Amora Sustentável

Recife
Livraria Praça de Casa Forte / Livraria Idéia Fixa

Morro da Fumaça

Clandestino Café / Borsoi Café Clube - PINA
/ Borsoi Café Clube - CALIFÓRNIA /A Vida É
Bela Café / Malakoﬀ Café / Brigadeiro Café

São Bento do Sul

Garanhuns

Belo Horizonte
Armazém do Livro / Livraria Dona Clara /
Livraria da Rua / Sebo Ubuntu
Café do Palácio / Café 104

Café Cultura Continente Shopping

Tubarão
Libretto Livraria

Capabella Sebo

Lume Livraria / Sebo Bis

PIAUÍ

Pouso Alegre

Teresina Café da Gota Serena / Café Art Bar

Sebo São Darwin

RIO DE JANEIRO

PARÁ
Rio de Janeiro

Belém
Fox Livraria, Café, Papelaria e Locadora de
Vídeos / Sebo do Gueto

Santarém
BPP Sebo & Locadora

PARAÍBA
João Pessoa

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 / Banca do André
Café Pingado
Espaço Saracura / Cine Jóia

A Budega Arte Café

Cabo Frio

Viveiro Pirata / Quintal Armorial / Centro
Cultural Espaço Mundo / Usina Cultural
Energisa / Centro Cultural Ariano Suassuna

Mesquita

Cajazeiras

Sebo do Lanati

Sebolinha Livros e Revistas

Nova Friburgo

Livraria Universitária CZ

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 / Livraria Vertov

Sabor de Leitura

Paraty
Livraria de Paraty
Teatro Espaço / Casa da Cultura de Paraty

Petrópolis
Livraria e Bistrô de Itaipava

Dom Quixote Livros

Sebo Ilha das Letras

Olinda
Salgueiro

Espaço Guaja

Livraria Beco Diagonal

São José

Livraria Casa Café

Sebo Casa Azul

Itajubá

Mafra

Café Cultura Farol Shopping

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

Banca Tatuí

www.bancatatui.com.br
Desenho por Ángela León

São Paulo / SP

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

Araçatuba
Sebo Dom Quixote

Araraquara
Casa da Cultura / Palacete das Rosas

Botucatu
Sebo Alfarrábio

Campinas
Livraria Pontes / Sebo Porão

Quer aparecer aqui?

TORTA – Espaço para um Dedo de Prosa

Campos do Jordão
Livraria Jaguaribe

Franca
Sebo Almanaque
Confraria Cult / IPRA

Entre em contato!
contato@jornalrelevo.com

Muros e demolições
OMBUDSMAN – Cezar Tridapalli

O RelevO de abril está afiado.
Depois de minha apresentação em
janeiro e minhas críticas duras em
fevereiro e março, apontadas pelos
leitores – uns gostando, outros não
–, creio ser o momento de pensar
o jornal com uma lente diversa. O
jornal não me comprou, até porque,
sabemos bem, dinheiro não é o forte
da publicação e o choro a esse respeito
tem cadeira cativa a cada número.
O que me move hoje é pensar um
tema que – desde que recomecei a ler
o jornal todos os meses, e texto a texto
– tenho percebido como importante
para os leitores. Das últimas edições
(e eleições) de 2018 até esse abril
de 2019, sempre há alguém falando
sobre a postura política e ideológica
do jornal, cobrando ou avalizando o
modo como o RelevO se comporta.
Assumir um lado do espectro
político, seja esquerda ou direita,
liberal ou conservador, capitalista
ou comunista, é fácil, é simples.
Elegem-se temas e textos, que elegem
também o público: uma das alas
da relação dualista cai fora, a outra
abraça a ideia. É assim que se cria
mais um instrumento para o júbilo
dos amigos e a fúria ou a indiferença
dos inimigos. Em um país marcado
por uma polaridade tão flagrante,
cujo diálogo foi cortado, não entendo
que pular para um dos lados do muro
e ficar nele seja desejável para um
jornal de literatura. Portanto, minhas
críticas anteriores falavam mais era da
falta de jeito de selecionar os textos
e de arremessá-los nas páginas. Que
um jornal de arte e literatura não
deva querer ser enfeite, isso é muito
bom, mas também não pode ser um
aglomerado qualquer e se rotular
como artístico “porque arte é isso
mesmo, essa coisa muito lôka”. Ser
louco e ser artista/jornalista que usa
a eventual potência da loucura são
coisas diferentes.

Retomo agora a primeira afirmação
que fiz, lá no primeiro parágrafo: o
RelevO de abril está afiado. E não é
para selecionar o público, não é para
dividir seus leitores entre rivais e
amigos, entre aqueles que concordam
e aqueles que discordam. É porque
o RelevO está sim fazendo política
e está sendo ideológico. Como não
sê-lo? Mesmo se publicasse receitas
de bolo, com o país em frangalhos
vexaminosos, seria ideológico, estaria
tomando o partido da indiferença e
da aceitação. Mas o RelevO não faz
isso quando escolhe, por exemplo,
publicar uma entrevista sobre histórias
em quadrinho que pretendem recontar
a História (“A rainha-cadáver do
mundo ibérico”), ou um relato pessoal
da escritora Natalia Borges Polesso
(“Eu escritora, eu lésbica”. O poema
da página 11, aliás, é dela?), ou ainda
quando satiriza frases-feitas, a autoajuda
melosa que em meio ao abandono da
educação e da cultura anda tendo, cof,
cof, caráter formativo (adorei o José
Viral, 17, que teve a grande sacada da
vida quando leu no Facebook “Não
importa o que você decida, importa o
que te faz feliz”), entre tantos outros
exemplos e escolhas da edição de abril.
Isso é ser afiado sem conversa fiada. É
ser afiado quando se consegue espetar
o gume em gregos e troianos, na carne
que sentir a pontada. Ou alguém aí,
filiado a gregos ou troianos, se acha
livre de defeitos? Deixar-se cortar
pode ser sábia decisão. Deixar a lâmina
aguçada do texto abrir uns talhos em
nosso mundo simbólico instituído é
o que nos faz mudar. Só a fissura no
concreto armado das nossas convicções
pode nos demover, comover, mover. Só
fazemos travessia, ou seja, só saímos de
onde estamos se algo nos desequilibrar
e nos obrigar a buscar equilíbrio em
outros portos, até uma nova travessia.
O próprio ato de andar pede de nós
desequilíbrio para reequilibrarmo-nos.

De tempos para cá, também percebo
a menção do jornal ao caos. Só no
editorial de abril, o caos apareceu três
vezes. Já falei nas edições anteriores
do caos-bagunça, sem a proposição de
uma nova ordem, o que é lamentável.
Mas há um caos necessário, que
revolve a ordem instituída – com a
qual, desconfio, não estamos contentes
– e pode (deve?) provocar divergência
e diversão (falei mais longamente
sobre a di-versão na edição de
março). A demolição de uma ordem
social pode se dar na marra, com a
organização de grupos que cheguem
quebrando tudo, ou podem se dar
– mais lento, mas mais consistente
– com a leitura, tendo a palavra
uma grande capacidade de tornar as
nossas barreiras mais permeáveis, mais
porosas, recombinando sua matéria ou
mesmo erodindo-a.
A figura do isentão é malvista. O
isentão fecha os olhos, ou talvez os
abaixe para ver melhor o umbigo.
Mas a ideia de estar em cima do
muro sempre me foi sedutora, acho a
imagem bem rica. De cima do muro
pode-se olhar para os dois lados e
para as linhas do horizonte, descobrir
a comédia humana em ação, assistir à
miséria humana em ato. Porque quem
está só em um dos lados não vê o
outro, vê um muro e atira pedras sem
saber direito em quem acerta.
Ficar em cima do muro –
entendam, é uma imagem retórica,
pois sabemos que descemos dele
muitas vezes – é ter ponto de vista
privilegiado, mesmo que sejamos
alvos fáceis de pauladas e pedradas.
Enfim, lâmina afiada e caos resumem
a cadeia significante que propus para a
avaliação do RelevO de abril. A lâmina
revolve, busca fazer do caos uma
outra ordem possível e oculta. Pode
machucar, mas desperta todo o mundo
que não está anestesiado. E espero que
não estejamos.
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Walmor Marcelino

Homem compacto
VISTO POR DENTRO
SOU SECO
FIBRAS E FLUXOS CELULARES,
POUCO HUMANO
NENHUMA SABEDORIA
POUQUÍSSIMA VALIA,
EXATAMENTE IGUAL
ALGUÉM SE DOBRASSE
FRENTE AO ESPELHO.
VISTO POR FORA
SOU RIJO E TARDO,
COMO UMA PAISAGEM,
CONTORNO NÍTIDO
DE ESPAÇO RARO.
LIMITE DO ÁSPERO E RUDE
— CALIÇA, ESQUADRIA,
AZOTO, UREIA, SAL,
SOLUÇO E FERRUGEM
NO GUETO URBANO —
RESUMO DE PRAIA
SOBRA DO MAR
MÓVEL DE ALDEIA.
MAS MEU TRABALHO,
MEU SENTIMENTO
É VOSSA CORAGEM.
Poema integrante de As estações e os voos do homem
(Edição do autor, 1981)
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Cerimônia de Adeus
Berenice Sica Lamas
Texto integrante de Essências e geografias (Casa Verde, 2017)

Coimbra, 27 de Abril de 1956
– Pareço uma rês enfragada, a que
ninguém pode acudir. Gemo no fundo
do abismo, com a alma partida, e só
no desespero encontro conforto. É um
desamparo irremediável que sinto, uma
velhice súbita que me dobra, uma
solidão absoluta que me acobarda
(A morte do pai - Miguel Torga).
(Repentinamente viajo ao Brasil
devido ao agravamento da doença
do pai – ainda o vejo na UTI de
um hospital com alguma lucidez e
ele me reconhece – falece alguns
dias depois. Ainda acompanho
a mãe e os irmãos alguns dias e
regresso em seguida. A viagem
em si não foi fácil: pouco tempo
e longa distância; ao todo, sete
aviões entre ida e volta, em nove
dias. Sentimentos contraditórios:
rever amigas e familiares nesta
situação – o pessoal todo de Pelotas
novamente em Porto Alegre, as duas
famílias de origem, como nas festa
de suas bodas, impossibilidade de
conversar, tempo escasso, luto.)
Te olhar, pai, com o físico tão
depauperado, teu corpo frágil sob o
lençol, solto aos caprichos das trevas
que talvez não demorem, cheio de
aparelhos que não permitem que
fales, durante minutos controlados
pelo relógio em rodízio de familiares.

Tu que sentes tanto frio, aqui
exposto com roupas neutras e toscas
tão exíguas. A vulnerabilidade. A
fragilidade. A solidão. A terrível
solidão da morte, sem teus queridos,
sem o aconchego de teu ninho,
atravessado pela parafernália hospitalar
que sabemos não adiantar mais nada.
Te sinto tão perto entretanto longe,
em outras paragens azuis prateadas
rosadas. Hoje morrer em casa é luxo
para poucos. Desfio palavras e preces
discretas, somente pra ti. Rondam
por aqui teus cavalos esculpidos e
peixes e barcos navegam nesta imensa
enfermaria. Percebo em especial um
cavalo que te vigia e não vai embora.
Teus pensamentos dissolvidos nas
sombras, já adentras no sótão e porão
do armazém do vovô Lamas. Talvez
na fusão eterna com o outro Rubens
que te antecedera, desaparecido
precocemente, este duplo que habitou
tuas memórias, este fantasma que
emoldurou tuas paredes, este irmão
morto precocemente de quem
herdasses o mesmo nome. Desprendome e também estalo por ali, em busca
de anotações, bilhetes e lembretes
com tua letra clara e precisa em
papeizinhos dobrados entre as páginas
de teus livros. Encontro o chapéu
tirolês, presente antigo meu. Uma
pequena madeira esculturada. Sou
um peixinho vermelho tecendo voo
com guelras famintas. Te vais nas luzes
pálidas do outono.

Não era esta a visita idealizada,
ainda mais no primeiro retorno
depois de um ano. Sinto-me muito
desconfortável, com sentimentos de
“não lugar” e desterritorializada.
Quando voo de retorno a Bologna,
tenho a sensação de estar voltando
pra casa e isto me assusta um pouco.
Minha identidade é remexida outra
vez. A vida oferta situações singulares
às vezes: eu não estava ao lado de
meu filho quando perdeu o pai, mas
ele estava a meu lado quando perdi
o meu, seu avô.Voltar a dormir “em
casa” traz um certo estranhamento:
peças vazias, meu quarto disposto em
outro cômodo, a mala permanece
no chão até o momento do retorno,
nem desfeita é – tudo muito rápido.
Me empanturro de filmes em DVD
da locadora - uma boa fuga, as
legendas em português me confortam,
acostumada ao italiano.Vago pelo
apartamento já um tanto esvaziado.
Apesar de ser abril e início de maio,
o frio já chegara a Porto Alegre. Há
até mesmo o brinde de um ciclone
extratropical. Revejo algumas amigas.
A melancolia paira. E um vazio se
cava. Conheço uma sobrinha neta
de três meses. A vida que borbulha.
A casa nova construída pelo irmão
caçula. Auxilio no rearranjo de móveis
do quarto da mãe, das arrumações
dos armários e separação das roupas
do pai, papelada, documentos,
amparando-a nestes primeiros dias de
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luto. Não havia digerido nada ainda
quando embarco de novo à Itália
alguns dias depois. Precisei de um
tempo – reorganizar tudo para seguir
o movimento dos compromissos ou
o contrário, as tarefas ajudam a me
reestabelecer, reestabilizar.
Pai, retorno contigo no coração
e mente, não existe mais tua figura
física. Fotos, lembranças, pensamentos.
Transbordava pra dentro. Pura
memória. Contudo tua presença
muito forte em mim. O morto
continua a agir sobre nós, dizia Proust.
Tua vida interrompida prossegue em
nós, uma extensa família. Pressinto
que a dinâmica da família se
modificará para sempre. Ao chegar
a Bologna, me emociono e choro
muito. Posso te sentir e te reviver. E
ressignificar tudo de ti em mim.
Sério, calado, circunspecto,
encapsulado, mas com um humor
prestes sempre a desabrochar, ditos
espirituosos à espreita – rejeitas o
aparelho que te melhoraria a audição,
pois é cômodo muitas vezes fingir
não ouvir. Podias ficar sem proferir
uma palavra durante cinco, seis ou até
mais horas – às vezes se chegava na
casa de vocês e a mãe logo dizia “teu
pai ainda não deu uma palavra hoje”
como se fosse uma grande novidade
ou como se pudéssemos fazer alguma
coisa a respeito. E agora, que me
dizes de tua própria morte? – agora já
disseste tudo, não precisas falar mais
nada. Contradições e paradoxos de
tua vida, vivida de forma tão intensa,
interna, tão interior – sabias pensar,
refletir, avaliar, sabias tanta coisa,
mas não compartilhavas tanto – às
vezes de mal com o mundo e com
as pessoas, custavas a fazer as pazes,
azedavas rancores inúteis, uma pena.
Tanto sofrias com os fatos externos,
do social – um assalto a uma agência
do Banco do Brasil, por exemplo, era
motivo de te colocar sofredor e aflito
por dias e dias. Uma vez funcionário
do BB, sempre funcionário do BB!!
Acidentes rodoviários também te
mobilizavam muito, talvez pela perda
prematura de nossa Dag em 1974.
Gostavas de uma contra-luz, de um
ventilador indireto, de um lençol
térmico aconchegante, jogo de luzes e
sombras, penumbras, músicas de CD’s
e jornais do dia. Petiscos diferentes
para saborear, que os filhos buscavam

livros ı vinis
com prazer – bolinho de bacalhau do
restaurante Calamares, por exemplo
ou galinha ao molho pardo. Passeios
com os filhos aos arredores de Porto
Alegre.Visitas à tua Pelotas querida.
Foi difícil manejar e conter a fase das
compras pelo programa Shopping
Time da TV, pois conseguias driblar
o controle da mãe, e quando se
percebia, chegavam ventiladores,
jogos de lençóis, caixas de facas de
todos os tamanhos e usos, rádios, e
muitos outros objetos e aparelhos.
Tivemos que bloquear o acesso ao
telefone do programa. Não ficaram
débitos emocionais, não temos contas
pessoais afetivas a ajustar nem a pagar.
Não precisarei escrever uma Carta ao
pai ao modo de Kafka. Sensibilidade
vivida pra dentro, raramente
externalizada. Sob esta capa antissocial
uma vida interior plena de riquezas
mas tuas dificuldades impunham
limitações que bloqueavam teu
ser mais participativo. Generoso
com os seus, no entanto, da forma
como eras capaz: presentes, ajudas
financeiras, adoravas surpresas – tanto
proporcioná-las quanto recebê-las.
Silencioso em vida, na morte fazes um
rumor tremendo, espesso... Sempre
foste um... & outros. Múltiplo.

Joaquim

Livraria & Sebo
R. Alfredo Bufren, 51
Centro Curitiba-PR

info@joaquimlivraria.com.br

fb.com/joaquimlivraria

quando morre um pai,
são tantos
não se perde o pai
se perdem muitos
o que embalou fez ler proibiu o namoro
ensinou a dirigir dançou a valsa levou a viajar
modelou constância honra
responsabilidade lealdade dignidade
gosto pela arte beleza estética
leitura gatos cavalos
valor do silêncio
o que babou com os netos, bisnetos
envelheceu, adoeceu
seiva esteio cristal ferro luta
perda e ausência, tudo e nada,
quando morrem pais

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
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Caio
Marcos Pamplona

Eu fui a Floripa pra ver meu filho.
Resolvi aceitar o convite do sogro, que
estava nos Estados Unidos, e fiquei na
sua casa em Coqueiros. Era uma casa
enorme, mas eu já gostava dela, gostava
de ficar lá enchendo a cara com o
velho. A gente via filmes tristíssimos,
ele dava pause e dissecava o mundo
com o bisturi mais fino que já conheci.
Me deram uma missão, cuidar
do Caio, meu cunhado de catorze
anos. Isso ia dispensar a tia de vir do
Campeche pra ficar com ele. Achei
bom. E acabei presenciando um dos
maiores horrores que já vivi.
Cheguei domingo de manhã. Caio
abriu a porta, feliz, gostava de mim,
sabia que eu não regulava nada e que,
sem os pais e a tia, podia fazer o que
bem entendesse. Meu filho veio, nós
três passamos o dia numa liberdade
fácil. Eles bateram bola, pularam na
piscina, jogaram um jogo virtual
online com taradinhos do mundo
inteiro. Eu li, bebi, cozinhei qualquer
coisa que cada um comeu quando
quis. À noite, minha ex-mulher veio
buscar meu filho. O Caio foi dormir
cedo, tinha que acordar às seis.
Me lembro dele deitado na cama
dos pais, os cabelos encaracolados
sobre um travesseiro branco muito
macio. Um rosto pálido, uns olhos de
precavida vivacidade animal que me
faziam sentir o desastre de amadurecer.
Eu perguntei se ele queria que eu o
acordasse. Ele disse que não, fazia tudo
sozinho. Fui dormir e quando acordei
estava na casa vazia. Caio devia chegar
meio-dia e meia. Lá por uma hora me

ligaram da escola. A laje que cobria
uma parede com medidores de luz
tinha caído sobre algumas crianças,
elas estavam lá na hora da saída pra
se proteger da garoa. Pesava uma
tonelada, a porra da laje. Caio tinha
entrado em coma, eu devia ir pro
hospital.
Cheguei a tempo de ver o menino
sendo empurrado numa maca, o
corpo e a cabeça cobertos por um
lençol. De fora só estavam seus
pés. E as canelas. Não me esqueço
das canelas, os pelinhos escuros da
puberdade. Alguém me levou até um
médico. Ele não queria me falar que
não tinha jeito, me mostrou um raio
X da cabeça partida em dezenas de
pedaços. É grave, disse, mas não posso
dizer... existem casos... Eu fui pra fora
do hospital, me sentei no meio-fio.
Acendi um cigarro. Precisava ligar
pros pais dele. Pra minha mulher e sua
irmã. Pra tia. Pros tios de Roraima,
Santarém, Bagé. Fumei devagar, liguei
pra todo mundo. Andei até o primeiro
boteco, tomei duas vodkas.
Caio não morria, mas já não tinha
atividade cerebral. No dia seguinte
ao acidente, fui buscar seus pais no
aeroporto. Eles tomaram remédio pra
dormir no avião, primeiro um, depois
dois comprimidos, e não dormiram.
Minha mulher chegou, depois sua
irmã. Ninguém sabia o que dizer, mas
todos falavam algo. Diante do absurdo,
repetiam palavras bobas.
Os dias que se seguiram formam
o desfile da vacuidade humana. De
todo lado vinham pessoas trazendo

seu credos arrogantes e sua compaixão
narcísica. Uns se davam as mãos e
diziam o Pai Nosso em voz alta.
Outros traziam notícia dos espíritos,
eles tinham certeza de que essa não
era a vez do Caio. E vieram aqueles
que choravam alto pra mostrar sua
tristeza superior, falavam em amor,
imploravam a justiça divina. Alguém
chegou a trazer uma pirâmide de
alumínio pra colocar sobre a mãe
destroçada. Ela mandou a pessoa
embora. Depois, mandou todo mundo
embora. Foi um grande alívio.
Me disseram que as outras crianças
envolvidas no acidente estavam salvas.
Na sexta-feira, Caio morreu. Meu
sogro me chamou, me levou até o
estacionamento.Você tem que ir no
cemitério, escolhe um terreno e um
caixãozinho pra ele. Eu não posso
fazer. Isso não é natural. O filho não
pode morrer antes do pai.
Fui lá. Um cara cheio de delicadeza
sinistra me mostrou as possibilidades.
Escolhi um lugar na parte mais
iluminada do campo, um caixão claro
de tamanho médio. Pensava mais nos
outros. Um corpo pra mim é folha de
outono, deve engravidar a terra.
Pediram, dias depois do enterro, que
eu fizesse um poema pra ser gravado
na lápide. Não lembro o que escrevi.
Está lá. Mas lá não tem nada.
Caio, quando me olha, parece
um esquilo. Surge quando quer.
Desaparece quando quer. Nunca
vou me esquecer do dia em que ele
riu tanto porque eu fingi encontrar
aranhas em seus cabelos.
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A jaqueira
Marcella Lopes Guimarães
Ilustração de Edna Rojane Druciak
Texto integrante de As árvores e os frutos (Chiado, 2019)

Impossível compreender a existência
da jaqueira depois de chegar ao pé de
melancia.
Não costumava visitar os avós da
irmã. Conheceu-os depois que a mãe
resolveu casar uma segunda vez e
conviveu com eles em alguns natais.
Mas quando a mãe descasou do pai
da irmã, desconheceu também. Ficava
no carro nas vezes em que a irmã era
deixada no sítio desses avós para passar
o fim de semana. Beijo rápido e alívio.
Levando em conta a velocidade com
que a irmã deixava o carro, acreditava
que o desejo de liberdade – uma da
outra – aproximava-as! Nada demais.
Aquela irmã tinha chegado tarde,
quando ela era dona de quarto, tinha
banheiro, mãe; tinha escola, já sabia ler
e contar... Brinquedos diferentes. Não
havia muito a compartilhar, exceto a
mãe, e uma das primeiras coisas que
descobriu com a chegada do bebê
foi que compartilhar a mãe era só a
ponta da faca. Nunca tinha visto um
iceberg.
Quando periódica e temporariamente a irmã partia, sentia que
os planetas voltavam à sua órbita
bailarina; tsunamis imprevistos não
abalavam mais de repente; o silêncio,

o silêncio... só era interrompido pela
sua própria voz ou pelo teclar rápido
da mãe no computador. Gostava de
olhar a mãe trabalhar; às vezes brincava
no escritório, sem fazer movimentos
bruscos, só para estar com ela e estava
longamente. Suas bonecas sapateavam
ao som do tecado.
Um dia, a irmã resolveu adoecer no
sítio e lá foram elas ao encontro do
tsunami. Foram até lá sem palavras.
Chegando, constatou-se que a irmã
tinha febre. Febre alta. A mãe se
aproximou dela e disse que ficasse ali,
enquanto ela mesma, o pai da irmã
e a própria irmã iam ao hospital.
Quando ia apresentar protestos, a mãe
fez aquela cara de que não adiantava
auê, greve de fome, guerrilha, motim.
Ficou. Os avós da irmã disseram
a ela que se quisesse podia passear
pelo sítio, era seguro: havia galinhas,
coelhos, árvores frutíferas, pé disso e
daquilo; gostava de melancia?; balanço
e tanta coisa divertida que sentiu pela
primeira vez que ser livre ali, entre
aqueles arames farpados, era mesmo
uma coisa de acelerar velocidade na
saída do carro.
Ficou lá, sendo livre enquanto
a irmã tinha febre. Pensou nela.

Viu seu balanço e sua casa de
bonecas. Entrou. Achou panelinhas
desconhecidas, todas duplicadas, como
um jantar a dois, de quando a mãe
só lhe pertencia. Foi até as galinhas e
descobriu os porcos. Tampou o nariz.
Descobriu patos de cores diferentes.
Adorou os filhotes e olhou ao redor
para ver se poderia pegar um deles
no colo sem risco. Pegou e largou.
Era escorregadio ter a vida nas mãos.
Era assim um cajueiro? Lembrava
que a irmã tinha levado cajus em um
tupperware uma vez. Comeram o caju
e torraram a castanha. Fez carinho nos
fetos de melancias.Viu a jaqueira.
Era descomunal e muito embora não
soubesse exatamente o que aquela
palavra significava, todas as vezes que
ouvia a mãe empregá-la, era levada
a medidas ainda não inventadas.
Sonhava. Aquela árvore era a realidade
do descomunal. E seus frutos?
Abismais. Uma palavra do homem
do fundo do mar. As jacas pendiam
como peras supercrescidas, pertinho
do tronco e davam medo. Pareciam
bolsas de pele nas costas de um avô
gigante. Nunca tinha visto uma árvore
daquela e, se não fosse pela febre da
irmã, jamais teria descoberto que

aquele corpo vegetal com bolsinhas
no tronco (entendeu o eufemismo
da professora de Português) era uma
jaqueira.
Chegou perto, tocou em um fruto
mais próximo, sentiu a sua rugosidade
e anteviu a moleza interior, até que
ouviu a avó alheia avisar para não
ficar embaixo. Já ia sair de fininho
quando a jaqueira não perdoou.
Desprendeu uma jaca madura que se
despedaçou no seu próximo passo.
Viu a avó alheia sair correndo em sua
direção. Machucou? Não machucou.
Ficou olhando a jaca espatifada
e os seus gomos claros. Sentiu o
cheio impregnar como um perfume
novo. Que futuro as vísceras da jaca
esconderiam? A avó alheia pareceu
compreender o olhar comprido da
neta vespertina e contou que, quando
uma jaca se espatifa assim, avisando do
risco, mas poupando o alvo, espalha
sorte pela vida de quem foi poupado.
Foi quando o carro chegou.
Foi para casa com o tupperware no
colo. Dentro, o que deu para salvar.
Pelo sim, pelo não, concordou em
levar aqueles restos para treinar a
leitura das entranhas. Começaria pelo
mistério da árvore.
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Novas Te
Neymar VENDEU a Copa do
Mundo — para a ANITTA!
Que a Seleção da CBF vende todas as partidas que não vence, todos
sabemos há muito tempo. O que ninguém sabia até agora é revelado
em primeira mão pelo Dr. Drunkdriver, que descobriu um esquema
por meio do qual o atacante NEYMAR, após tentar chupar o próprio NeyPau, VENDEU a partida contra a Bélgica para a cantora
ANITTA, que ganhou BILHÕES de dólares com a eliminação precoce da Seleção da CBF da Copa do Mundo.

Primeiro homem que
pisou/teria pisado na Lua
é/seria frentista em posto de
combustível na Bolívia
Como Dr. Drunkdriver é reticente em se posicionar sobre a ida do
homem à Lua, essa NTC permanece um pouco mais vaga que as
outras. “Tem um posto, sim, com certeza, e tem também um goddamned boliviano”, ele alerta, “mas é difícil receber informações
sobre isso. Questão de gente muito poderosa acobertando”.

Se traduzida para som, a imagem de
buraco negro é o próximo disco do
músico ocultista David BOWIE, que
não só não morreu como também
não está vivo e se mantém em uma
dimensão transcendental à qual não
temos acesso

conspi

Adote a

Illuminati, vacinas, George Soros, vi

O mundo mudou, a comunicaçã
co mudou. Está na hora de trazer
(NTC). E o RelevO quer fazer parte
tanto, entramos em contato com
americano, obeso e usuário de cav
pântanos da conspiração melhor d

Pensando na gama variada de
desenvolvemos o primeiro canvas
tas, no corporativês – que imprim
Teorias da Conspiração. Assim, você
preferida, desprezar supostos esp
postes mais urinados de sua cidad

* Doutorado reconhecido em algumas regiões de Sã

Pesquisadora
guesa conﬁrm
secador de ca
frita neurônios

Dra. Vanessa Ventoso**, da Universi
Ponta Dupla, Portugal, luta contra o
dos fornecedores de secador há mais
décadas. “Meu filho fica chapado com
dor”, afirma Ventoso, “e é meu dever
que outras crianças e adolescentes fr
seus cérebros”.
** Doutorado reconhecido em algum lugar.

orias da

iraÇÃo

a sua!

iagem à Lua...: que tédio.

ão mudou, o uniforme do Athletir Novas Teorias da Conspiração
e dessa história alternativa. Para
Dr. Dwayne Drunkdriver*. Ele é
vanhaque, portanto conhece os
do que ninguém.

e tópicos das ciências naturais,
– quadrinhos com coisas escrime um vasto cardápio de Novas
ê pode recortar sua conspiração
pecialistas e colar cartazes nos
de.

ão Cristóvão e Névis, Palau, Seychelles e Nauru.

portuma que
abelo
s

idade
o lobby
de três
m o secar impedir
ritem

Michael Schumacher está ENTRE
NÓS – mas em outra ÉPOCA
Você acredita que Schumacher realmente se acidentou? Só um
leigo acredita nisso. Dr. Drunkdriver alerta: como funciona a
viagem no tempo? Viajando na velocidade da luz. Quem era o cara
mais rápido do planeta? Michael Schumacher. Já ligou os pontos,
bananão? Um alemão pilotando uma máquina italiana… Schumacher está a caminho de ganhar a Segunda Guerra Mundial.

Coleta de muco para experiências
extraterrestres é uma das principais
causas da inﬂação
“Sei lá, é uma parada bem doida – não sei se vocês compreenderiam”, complementa Drunkdriver.

Todos os deputados do PSL
e do PSOL são bebês de proveta do ESPERMA de George
SOROS. Por que apenas um
“O” os separa? Porque este
“O” signiﬁca OPEN (SOCIETY)
“Você já viu O Espião que Sabia Demais?”, pergunta Dr.
Drunkdriver, mantendo tom cauteloso. “Porque não
tem nada a ver com isso; é muito maior”.

Todas as
empresas que
vendem
AMENDOIM
pertencem à
OPUS DEI
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De Kimitake Hiraoka

Tóquio, Shibuya-ku, Oyama-cho no 15

Ao sr. Yasunari Kawabata
Kamakura-shi, Nikaido no 325
Textos integrantes de Kawabata-Mishima
Correspondência 1945-1970 (Estação Liberdade, 2019)

18 de julho de 1945
Desculpe-me o largo silêncio.
Espero que o senhor tenha passado
bem de saúde e sem problemas. Pois
bem, devido aos esforços de guerra,
recebi ordens de mobilização de
trabalho a partir de 5 de maio, e meu
endereço atual é “Kanagawa-ken,
Koza-gun, Agência Yamato, A/c do
Arsenal de Koza, Quinto Dormitório
de Operários, Faculdade de Direito
da Universidade de Tóquio, Primeira
Companhia”. Por acaso estive de
regresso à capital e, sentindo o desejo
súbito de contatá-lo, dedico-me agora
a esta carta.
Aqui me incumbiram do trabalho
de cuidar da biblioteca dentro
do dormitório destinado aos
universitários, onde passo os dias
agradecendo pela dádiva de ter tempo
suficiente para escrever1. À parte isso,
também me encarrego de editar a
revista interna do dormitório e de
outras tarefas, tratando-se todas de
responsabilidades que me agradam
muito, o que me faz pensar ser minha

vida atual bastante feliz. Em meu
quarto pendurei o tanzaku2 Despedida
na manhã seguinte, do mestre Sato; na
estante de livros mantenho obras de
Chikamatsu, Namboku,
Kyoka,Yakumo, Tagore, Nerval,
entre outros; o vaso de flores decoro
com cardos estivais — entretanto,
enquanto os cardos e eu observamos
pela janela os prédios do dormitório
pintados com uma camuflagem suja, as
grandes chaminés gastas pelo tempo e
as nuvens brancas, os dias vão passando
e nos cansamos de esperar o verão que
não chega. Preocupo-me, pois, apesar
de eu gostar de trabalhar lutando
contra o calor, o clima deste ano insiste
em continuar fresco em demasia, e
parece refrear a vontade que com tanto
esforço se havia em mim excitado.
A guerra só faz se tornar mais
violenta, de modo que minha
escrivaninha para trabalhos de
literatura começou repentinamente a
se estreitar. Só resta espaço para um
mero maço de papéis. Mesmo para
usar a caneta meu cotovelo esbarra
em algo, e não posso movimentá-

la como quero. Não sei se trabalhar
como um louco em tempos assim de
fato satisfaria aos deuses da literatura.
Tenho apenas a consciência fervorosa
de que satisfaço a algo ou alguém.
Falando com sinceridade, trabalhando
assim insanamente não há como
nascer o broto de nenhuma literatura
nacional de maior relevância. Não há
como nascerem palavras novas, um
estilo novo, tampouco uma literatura
nova. Embora sejam muitas as ocasiões
em que penso sobre o verdadeiro
significado da novidade na literatura;
creio que o sentido da novidade não
se restringe apenas a imbuir nas letras
o ardor da consciência dos tempos
atuais, mas devendo possuir também,
naturalmente, o sentido de cantar
este instante sem sentido que é o
presente vertiginoso com a frouxidão
de uma pessoa demente, e creio ser
possível pensar em uma novidade que
ultrapasse o grau de antiguidade ou de
inovação dos conceitos de até então
sobre palavras, texto, estilo e todos
os demais aspectos da arte (ou seja,
que ultrapasse a postura de assumir

como único padrão a distinção entre
o que é velho e o que é novo, o que
já existia e o que não existia). Uma
literatura assim, mesmo que não
possua o chamado “valor literário” do
passado, talvez atinja a longevidade
apenas com valor ***3 para a história
da literatura. Eu próprio desconheço
o que significa esse meu estado
assustador de compenetração e,
embora possa somente dizer que me
movimento com a frivolidade de um
boneco titereado por mãos divinas, ao
mesmo tempo tenho uma esperança
assaz cotidiana, assaz mundana, quero
dizer, apego-me a um desejo quase
inescapável, como uma doença
crônica, de deixar para a posteridade,
a todo custo, um conto que possa
ser considerado belo mesmo em
um mundo onde as pessoas já não
mais escrevam, um conto que, ao
deixar jogado aí por esse mundo,
possa ser mencionado por qualquer
pessoa que o encontre como “de
certo modo bonito”. O que será esse
desejo idiota? Seria uma triste fuga
temporária como a descoberta do
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açúcar de shiso4, por não encontrar
nada mais de doce? Continuar
trabalhando com a consciência
egocêntrica e fanática de que “estou
satisfazendo algo” enfim satisfará o
quê? Hoje é exigido da literatura o
“abandono das ilusões”, mas nunca
houve um momento com tanto risco
de o próprio “abandono das ilusões”
tornar-se uma ilusão.
Eu imaginava que a literatura
ao menos não fosse esta vida de fé
ensandecida e de dúvidas, esta vida
de Martinho Lutero. Pensava que
perder a vida cotidiana seria algo
letal. Imaginava que viver questões
secundárias a fim de pensar sobre
questões primárias constituía a
verdadeira forma da literatura.
Contudo, será que meu eu atual possui
qualificação para falar de “viver” com
algum ar de autoridade?
Vem-me ao pensamento a época
em que aqueles antigos e majestosos
répteis gigantes chegaram subitamente
ao limiar da extinção pelas mãos
severas da seleção natural. Mas, como
seria se um grande número deles
houvesse escapado à calamidade e
continuado a proliferar em alguma
parte? Creio que em seus hábitos
haveria restado algum comportamento
pertinaz de quem certa vez “chegou
ao limiar da extinção”. Como
compensação por haverem vivenciado
algo como a extinção, que não é um
modo de vida, tornar-se-iam cada vez
mais deformados. Se não recebessem
ajuda da raça humana, imagino que
acabariam extintos de qualquer
maneira. Não é possível, talvez,
reconhecer também na literatura a
existência de limites da experiência,
limites não ultrapassáveis e que fogem
do domínio da experiência literária
(como Rilke a entendia)? Não chegará
o momento em que serei obrigado
a fazer a escolha penosa de realizar,
fora do âmbito da literatura, as minhas
visões literárias fatalistas?
Às vezes ocorre de eu pensar que,
como um preparativo tácito para a
chegada desse momento, escrever
um “belo conto em estilo antigo” é
um desejo que pode ser perdoado. O

orgulho de uma flor, antes de dizer
que existe durante o desabrochar,
ou no início do desabrochar, talvez
flutue em um ponto único, no
“desabrochar agora”. Pensar assim
me consola grandemente. Afinal,
permite-me imaginar um modo de
vida que serve como preparativo, não
somente como fonte de experiências,
e ainda em um modo de vida
fundado no próprio ato de existir.
E também porque o tempo pode
ir passando sem que chegue aquele
lamentável e único momento. De certa
maneira me tornei um otimista. Não
temo em particular sequer o plágio.
Nem mesmo o tempo!
Estou escrevendo um romance e
poemas que me dariam vergonha de
lhe mostrar. Absorto, assim contribuo
um pouco para minha própria saúde.
Confiei a Utaro Noda o manuscrito
de Idade Média5, e lhe pedi que o
entregasse ao senhor se por acaso se
encontrassem. Imagino que já tenha
chegado a seus olhos. Escrevi aquilo
com a atenção presa, e talvez esteja
repleto de um sabor vulgar, como o de
um oráculo de uma divindade de um
santuário menor. Trata-se apenas da
única obra que tenho de recente e que
queria lhe mostrar.
Peço desculpas por falar
desveladamente sobre mim apenas,
decerto é um inconveniente para o
senhor. Por favor, perdoe minha falta
de educação.
Acontece que tive vontade de lhe
falar, de aproveitar sua atenção, e assim
escrevi tais balbucios desvairados.
Consterno-me imaginando se de fato
pude expressar-me como pretendi.
Ouvi dizer que Kamakura também
está cada vez mais sob risco de um
ataque aéreo.
Desejo mais que tudo que o senhor
tome boa conta de sua saúde.
Termino aqui de falar apenas de
assuntos meus. Não me tenha em má
conta.
Abreviadamente,
Kimitake Hiraoka

___________________________
1 Supõe-se que neste período Mishima
escrevia o conto “Uma história no cabo”,
publicado em julho de 1945.
2 Supõe-se que neste período Mishima
escrevia o conto “Uma história no cabo”,
publicado em julho de 1945.
3 Palavra cuja caligrafia não pôde ser
decifrada pelos editores no original.
4 O açúcar extraído do shiso (Perilla
frutescens var. crispa) foi utilizado durante
a Segunda Guerra Mundial, mas logo
proibido devido à descoberta de efeitos
tóxicos.
5 Mishima visitou Noda por volta de
novembro de 1944 na editora Kawade
Shobo, quando lhe confiou o referido
manuscrito. A primeira parte da obra foi
publicada na edição de fevereiro de 1945
do periódico Século da Literatura.
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Pé de laranja
Lourença Lou

Subir em pé de laranja nunca foi
fácil. Arranhava as coxas, cortava os
braços, mas sempre valia a pena olhar
o mundo lá de cima. Laranjas serra
d’água, a mãe lhe dizia. Era a mesma
laranja-lima daquele livro que ela
lia para Alice, quando era pequena.
Mas em Minas, tinha este nome.
Alice achava que era porque Minas
tem muitas serras e muitos rios. Ela
gostava de abrir a laranja enfiando
o dedo fura-bolo e partindo-as ao
meio. Não se importava que o caldo
escorresse pelo seu uniforme de
escola. A blusa já andava mesmo meio
encardida.
Todos os dias, chegava da escola
às onze e meia, mas a mãe só sentia
sua falta lá pelas duas da tarde. Tinha
muito tempo para olhar o mundo,
chupar laranjas e sonhar. Sonhava
tantas coisas. Com duas barbies e
sua casinha, com vestidos e sapatos
que via nas vitrines. Mas seu sonho
mais sonhado era ter um pai que
todos os dias a esperasse em casa.
Sonhava também não precisar ver,
quase sempre, um homem diferente
que se despedia da mãe como se ela
não existisse. Eles jogavam o dinheiro
sobre a mesa e saiam.
Um dia quis saber dela por que
eles lhe davam dinheiro. Ela não
respondeu. Continuou na corrida

de fazer almoço atrasado. Perguntou
novamente. Ela lhe deu um tapa na
boca. O sangue sujou seus dentes e
lábios. De tão espantada, não chorou.
Ela também se espantou. Pediu
perdão. Disse que estava garantindo
que a filha tivesse uma vida melhor
que a dela. Tentou abraçá-la. Alice
fugiu para o quintal. Desde este dia
o pé de laranja serra d’água virou
também seu confidente.
Quando se formou no ensino
fundamental, não tinha mais escola
para ela em Santa Maria. A mãe
resolveu que iriam para Itabira.
Mudaram-se com o pouco que
tinham e com o dinheiro de um dos
homens que visitavam a mãe, o único
que passava a mão na cabeça de Alice
e sorria para ela. Era um empréstimo,
a mãe dizia a ele e a ela mesma. Ele
dizia: não precisa me devolver.Você
sabe como me pagar.
Itabira não as recebeu muito bem.
Todas as noites, ela ouvia a mãe
chorar. Tampava os ouvidos. Fingia
que ainda estavam em Santa Maria e
que no dia seguinte rasgaria suas mãos
nos espinhos da laranjeira.Voltaria a
sonhar. Mas o dia seguinte era igual
a todos os outros daquele último
ano. A mãe ficava cada vez mais
estranha e agia como se nada estivesse
acontecendo. Alice aprendeu também
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a fingir que estava tudo bem. Tinha
medo de perguntar e não saber o que
fazer com a resposta.
Continuava chegando mais tarde em
casa. E a mãe trancada no quarto na
hora do almoço. Ficava na biblioteca
da escola, cada vez mais encantada
com as viagens que fazia nos livros.
Quando terminou de ler Teresa Batista
Cansada de Guerra não pôde deixar de
pensar em sua mãe. E pensou que se
sonhasse forte ela poderia encontrar
um Jereba, mesmo que fosse casado.
A ideia era tão boa que saiu correndo
para contar a ela. Chegou em casa
sem fôlego. Foi direto para a cozinha.
Na pia estava aquele facão que a mãe
usava para cortar osso da carne de
porco. Sempre achou que ele não
era bem afiado, porque ela tinha que
bater com um pedaço de madeira para
cortar o osso. Mas ela não deixava
Alice chegar nem perto dele.
Era estranho ela não estar ali.
As visitas dela nunca ficavam até
aquela hora. Percebeu o silêncio
sussurrando na casa. Não a chamou.
Não tinha este costume. Foi ao fogão
e as panelas estavam vazias. Apenas a
panela de feijão permanecia lá, quieta
e fria. Passeou o olhar para buscar
algo diferente na cozinha. Apenas a
ausência dela e aquele facão meio
enferrujado sobre a pia.

Voltou pelo pequeno corredor e
entrou no quarto que dividia com
ela. Tinha um medo estranho doendo
no estômago de Alice. Um medo
que a fez parar assim que entrou no
quarto. Lembrou das orações que a
avó lhe ensinara quando pequena,
para seu anjo da guarda. Foi rezando
e entrando devagar. Só a viu depois
que rodeou a cama de casal onde
dormiam. Ela estava no chão. Nua.
Suas coxas estavam ensanguentadas,
seus seios pequenos com um buraco
entre eles e um caminho de sangue
grosso saindo daquele buraco e se
espalhando em sua barriga.
Ficou ali, olhando-a. Sem reação.
Sem grito. Sem choro. O anjo lhe
dizia que deveria fazer algo, mas seus
olhos estavam presos nela. Não soube
por quanto tempo ficou assim. Só
conseguiu pensar no facão lá na pia
da cozinha. E na mãe definitivamente
coberta de sangue ali no chão.
Definitivamente.

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
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Bartolomeia
Sara Albuquerque
Texto integrante da Coletânea Prêmio
Off Flip de Literatura (Off Flip, 2018)

Bartolomeia virou zigoto por volta
de treze horas depois dum sarro entre
sua mãe e um sujeito da vizinhança
de quem não herdou memória nem
sobrenome e a quem também nunca
chamou de pai, eis que o infeliz se
emputeceu quando descobriu dona
Flor embuchada, que, na época, nem
era dona, só Flor, pois devia ter uns
catorze anos nas costas, e contam as
línguas do bairro que, na noite em
que tomou clareza das notícias do
embuchamento, o rapaz jurou de pé
junto que não chegou nem perto de
meter o bilau por entre a calçola da
dita cuja, devendo ela mesma provar
perante o nosso senhor jesus cristo
que ele era o pai da criança e, tendo
ele decidido dizer umas poucas e boas
pra dona Flor, que, na época, nem era
dona, só Flor, pois devia ter deixado de
brincar de boneca fazia pouco, então
pagou a comanda do bar dispensando
a necessidade de troco, saiu no meio
da rua e, como que não vendo o sinal
vermelho, foi atropelado pelo carro da
funerária deus-acolhe-a-todos, caindo
no asfalto mortinho da silva.
Dona Flor ficou conhecida no
bairro do acontecimento e nos
bairros vizinhos quase todos,

contando a internet que rolam
boatos da história até mesmo nos
estados unidos, pois que ela também
passou a jurar de pé junto que não
houve penetração de bilau-boceta
com o sujeito da vizinhança que
morreu, deus o tenha, sinal da cruz,
e que Bartolomeia, coitada, foi
concebida mesmo de um sarro, e,
nessa situação, pois, dona Flor ainda
era virgem, mas não do horóscopo,
virgem mesmo, como explica o livro
de ciências, na parte de sexualidade,
página setenta e oito: quem nunca
fez sexo; quem possui hímen vaginal;
quem é casto, puro, santo; e isso fez
dona Flor achar foi bom quando
o médico disse que o parto seria
cesariano, porque poderia se manter
virgem por pelo menos mais um
pouquinho de tempo, enquanto
não aparecia o felizardo que iria lhe
afrouxar o coração e as pernas, o que,
como é sabido por todos, não foi
o caso do moço da vizinhança que
morreu, doando o espermatozoide
à vinda de Bartolomeia, mas não
sendo, por sua vez, pai, porque ser
pai diz respeito à ação humana muito
mais complexa.
O nome de Bartolomeia era pra ser

Bartolomeu porque, não estando a
barriga de sua mãe muito pontuda e
nem ela tendo sentido desejo de comer
morango, garantiram os entendidos
de prenhas que seria menino, e dona
Flor ganhou berço, roupas, sapatos, foi
de um tudo azul e verde, e naquele
alvoroço de chás de bebê e cozinha e
fraldas, alguém lhe perguntou qual ia
ser o nome da criança, só que dona
Flor ainda não tinha pensado no
assunto e mentiu que ia ser surpresa,
mas, naquela noite, foi logo de
pesquisar na bíblia qual ia ser o nome
mais adequado, Lucas, Pedro, José, João,
já tinham muitos desses no universo
e não queria ver seu filho na escola
sendo intitulado de Lucas um ou
Lucas dois, então decidiu ver o nome
dos outros discípulos e descobriu por
lá Bartolomeu, ora vejam, poderia
chamar de Bartôzinho quando
fosse ainda miúdo, e Bartô, tira essa
toalha de cima da cama, Bartô, vem
almoçar senão vai esfriar a comida, era
mesmo de um nome muito bonito,
e sendo católica não praticante, uma
modalidade de católico que vai à igreja
de vez em quando, principalmente no
natal e na páscoa, mas acredita muito
em deus com todas as suas forças e até

19

dá esmolas, dona Flor não sabia que
Bartolomeu era citado na bíblia poucas
vezes e que das suas obras quase nada
se sabia, pois o que importava mesmo
era que aquele nome tinha origem
sagrada e, de quebra, servia pra fazer
apelido agradável.
Foi então, no dia dois de novembro
de noventa e dois, que Bartolomeia
veio ao mundo de olhos fechados e
não emitiu nem um bocadinho de
som ou de lágrima, fazendo o povo
do hospital ter susto de que a menina
tinha nascido morta, e era dia de
finados, minha nossa senhora, que azar,
que coincidência, mas lhe meteram
o estetoscópio no meio dos peitos
e, milagre seja dito, parecia zabumba
tocando lá dentro, comprovando, pois,
a existência de uma vida primária,
ainda que não se pudesse constatar
apenas com a frente dos olhos, e tendo,
em seguida, a enfermeira entregue
a menina nos braços de dona Flor,
esta lhe deu três tapas na bunda
porque onde já se viu esse negócio
de não chorar, reparem que nasceu
enganando até os mais entendidos,
é menina, é menina, vai ter que se
chamar Bartolomeia, ao que a criança
abriu os olhos azuada com o que
acabara de acontecer, carregando nas
pálpebras o peso de sua primeira culpa,
uma culpa que lhe fez companhia na
sombra, mesmo depois de crescida e
menstruada e estudada e mulher feita.
Não tendo as intenções de magoar
ninguém e guardando medo até de
barata morta, não se sabia se por
decisão maturada ou se por tão
repetida que dela se tornou difícil se
desvencilhar depois de acostumada,
Bartolomeia preferia dizer sim, todo
dia sim, toda noite sim, qualquer
hora era hora, pro povo de casa,
pros amigados, pro reitor, diretor,
coordenador, zelador dos trabalhos
xis, ipisilom e zê, porque ela era
muito produtiva e tinha diplomas de
vários cursos, de todas as experiências

possíveis e imagináveis, até pelo sesque,
senaque e sesi, que contavam muitas
linhas no seu currículo látis, o qual ela
já atualizava logo na madrugada em
que recebia o certificado, depois dava
um sorriso assim meio de lado, ufa,
agora vamos para o próximo.
Bartolomeia carregava no rosto
um sorriso amarelo que a mãe
discutia ser de excesso de café,
pois que a moça deveria fazer um
branqueamento no dentista, pagar
em três vezes sem juros no cartão,
mas ela achava isso uma perda de
tempo e dinheiro, igual essas falações
de que tinha de dormir oito horas
por dia, não fazia sentido nenhum
quando poderia dormir apenas três
ou quatro e se sentir bem e se sentir
ótima, e também diziam que tinha
de fazer exercício físico pelo menos
três vezes na semana, mas ela também
achava perda de tempo e dinheiro,
novamente não fazendo sentido
nenhum, visto que já se sentia bem e
se sentia ótima, tinha uma tendência
natural à magreza, coisa de genética,
tanto por parte de dona Flor, tão
apalitada que dela se via o formato
das clavículas por cima da blusa,
quanto por parte do sujeito que lhe
doou o espermatozoide para que
pudesse vir ao mundo, contando
os vizinhos que este era tão alto e
esquelético que seu codinome era
vara-pau.
Então os anos se passaram e
Bartolomeia foi eleita várias vezes a
melhor trabalhadora do ano, ganhou
medalhas, dois beijinhos, conheceu o
chefe quase-nunca-visto do topo do
topo do topo da galáxia empresarial,
e ainda um incentivo: continua
assim, Bartolomeia: precisamos de
mais Bartolomeias no mundo: vamos
plantar pés de Bartolomeias, e todos
aplaudiram e ela também se aplaudia,
ficando mais tempo no trabalho
mesmo depois de bater o ponto de
saída, trato que havia feito com o

chefe visível do setor bê, para garantir
que não iria requerer horas extras no
futuro via processo judicial, que mané
troço de processo judicial, Bartolomeia
era mulher de palavra, nunca faria
isso, então religava o computador
e voltava com todo o gás para dar
cabo das metas e das metametas, pois
gostava de se desafiar e fazer mais umas
especializações onlaine sem sair de casa,
com um descontinho básico, aquele
descontinho que o brasileiro gosta.
Até que um dia, não se gravou a data
porque não era feriado, a impressora
de Bartolomeia, situada no décimo
nono andar do prédio quatorze da
rua éfe, danou-se a apresentar uns
tais de problemas técnicos, problemas
técnicos esses que ela não fazia ideia de
como resolver e precisava por demais
imprimir um relatório para levar à
reunião que aconteceria, sem nenhum
atraso, às treze horas, em ponto, todos
na sala sentados com suas devidas
posturas eretas de pessoas sérias, em
ponto, mulheres com camisa de botão
e salto alto e homens com paletós e
gravatas a combinar, então contam
os funcionários presentes e não
presentes, haja vista o espalhamento da
notícia via uotizápi, que Bartolomeia
se iniciou a dar uns petelecos na
impressora com problemas técnicos e,
não tendo surtido efeito na resolução
do caso, passou a agredi-la com
tapas e murros e muitos, muitos,
muitos xingamentos, ao passo que a
impressora com problemas técnicos
ficou com mais problemas técnicos
ainda, e a moça, acusada de surto,
chilique e histeria, foi mandada pra
casa, recebendo dias depois um aviso
de sua demissão por justa causa e uma
nota fiscal referente ao conserto que
deveria fazer daquela impressora super
mega ultra tecnológica, importada,
meide in chaina, devendo, pois, tratar
de resolver logo ou, caso contrário,
eles se veriam no tribunal e dessa vez
não iria ser o chefe quase-nunca-visto

do topo do topo do topo da galáxia
empresarial quem lhe encontraria, mas
sim um advogado recém-formado
qualquer, pois a empresa não gastaria a
energia do seu jurídico para pequenas
causas como aquela, e um advogado
recém-formado qualquer acabou de
fazer a oabê e postou no feicebuque
com a rechitegue vamos fazer justiça,
mesmo que só seja contratado para
fazer audiência por vinte reais, é
pegar ou largar, se tá achando pouco,
tem quem queira, e os amigos dele
terão dito pra aceitar porque é assim
mesmo, início de carreira sempre tem
umas humilhaçõezinhas, é normal,
e Bartolomeia poderia ter dito que
em qualquer momento da carreira
ocorriam humilhaçõezinhas, mas
Bartolomeia era simpática, exemplar, a
melhor do ano e preferia dizer sim.
Envergonhada, decidiu que deveria
se desculpar por aquele incidente
da impressora com problemas
técnicos, não sabia onde estava com
a cabeça, pegou espírito, valei-me, o
psiquiatra disse que era estresse e ela
deu uma gargalhada na cara dele lhe
alcançando um cuspe nos pelos da
barba, saiu da consulta e foi direto na
empresa, dirigindo-se à sala do chefe,
sob os cochichos e olhares curiosos
dos colegas, ex-chefe, ele disse, e
Bartolomeia se pôs a chorar pedindo
perdão, muitos perdões, por favor, e
foi quando avistou pela parede de
vidro a sua cadeira, a sua mesa, o seu
computador, tudo que era seu sendo
utilizado por uma outra mulher de
óculos, provavelmente as unhas feitas
e a maquiagem impecável, e sentiu
se alastrar por suas vértebras um
aperto tão desafortunado que a fazia
ter vontade de tossir pra dentro, não
conseguindo lembrar como fazia pra
respirar, tendo o que se chamou de
avecê que a levou à morte repentina,
contando as testemunhas que a última
palavra gritada por Bartolomeia foi
um exausto não.
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João Paulo Braune Guerra

(aplausos)
Senhoras e Senhores,
bem-vindos à grande final do
“Concurso de Poetas
que se usam de imagens fáceis
para escrever poemas supostamente
tocantes,
que, porém, não tem profundidade
alguma”
Primeiro, apresentou-se Dion Lenor:
Nos estrados dos colchões,
seu paralelismo inexato.
Nas pilhas requentadas
e nas bolsas de balcão.
Nenhum corpo
é demasiado confiante
para levantar o elmo
e morder-lhe a ponta do nariz.

fortes nesta edição.
— Agora, para a segunda
apresentação, Griegorius:
Não se levante, guardo a falar
remova da face inconstante pesar
Você que coze e põe a cama
mas nunca se exalta, não ama
Você que pulsa e brilha nos livros
mas me tolhe a paixão, néctar de Eros
Você que dança, chama, lambe amiúde
e me faz caminhar por ponderada virtude
Você que sempre diz ‘chega’ e me pede
calma
Não se levante agora, minha querida
alma.

— Uau, esse é um 10 para mim.
— Para mim também, eu gosto
da forma como ele usa imagens
aparentemente desconexas, mas que se
aproximam no fim. Parabéns.
— Potência.

— Você, menino, tem um mundo
enorme aos seus pés. Só digo isso.
Incrível.
— A alma, sem exageros, estou para
lhe dizer que o que você fez aqui hoje,
não é um poema, mas uma radiografia da
alma humana. Você lê, você nos lê.
— Pungente.

De fato, os candidatos estavam muito

E então, chegou a minha vez
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e eu não era lírico.
Vi tantas imagens fáceis no caminho
a pomba branca
o ónibus no asfalto levantado
água e óleo misturando-se na calha
e plantas na beirada de vias expressas,
mas trouxe um poema poético
— e com vocês…
Trouxe um poema poético! hahaha
Tenho um desapreço por poesia,
tão grande,
que escrevo estes versos com raiva.
Nada que faço, faço bem feito
depois que descobri os versos,
exceto os versos e por conta deles.
Deveria apagá-los
ou levá-los ao bingo,
deixá-los mudos
ou doces demais.
Deveria dar um tempo,
queimá-los com cigarro,
fazer um esporte
ou escrever um poema.

Mas se o mundo se torna lírico,
em alguns minutos, para de girar.
E eu fico na rua,
com um poema aleijado,
E outros tantos versos a pensar.
— Estou arrepiada, garotinho,
arrepiada, você quase me enganou haha,
bravo, bravo!
— Eu chamo isso, senhoras e
senhores, de presunção! Você chega aqui
e nos apresenta um Poema, um poema
supostamente complexo, frondoso, mas
que quando prestamos mais atenção,
não presta. É brilhante! É tão superficial,
perfunctório, é tão, tão…, tão besta,
que chega a ser maravilhoso! A miopia
da linguagem, por poucos minutos… eu
poderia ter certeza que estava de frente
para um poeta de verdade, farsante,
fascinante!
— A poesia nunca é poética, é
sempre tocante.
Isto é apenas um espelho d’água.
E temos um vencedor.
(aplausos)
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Rafael de Oliveira Fernandes
Trecho do romance Vista parcial do Tejo (Patuá, 2018)

“Uma vez, ele me levou ao cinema,
você sabia disso? Era a primeira vez
que me levava para assistir a qualquer
filme. Compramos pipocas com
manteiga e refrigerantes. Escolhemos
os maiores copos e potes desenhados.
Chegamos meia hora antes de começar
e pegamos os melhores lugares. Era
um filme bastante estranho. A maior
parte das cenas estava em preto e
branco. O diálogo, complicado e
profundo, era rápido e numa língua
estranha. Meu pai estava aborrecido.
Muito cansado. No final das contas,
percebi que tinha me levado ali, que
me tirara de casa, apenas porque havia
brigado com a minha mãe. Era um
cinema antigo, quase abandonado.
As cadeiras, espaçosas e acolchoadas,
pelo menos eram confortáveis. O
cinema já tinha ar-condicionado. Fazia
um frio gostoso. Assim que o filme
começou, como eu imaginava, meu
pai se abaixou na cadeira e começou
a dormir. Estávamos a duas fileiras
da tela, mas ele não se importava.
Roncava alto e feio. Não estava nem aí
pra mim. Não dava qualquer atenção
à trama. Eu estava com vergonha.
Tentava acordá-lo e falar com ele.
Eu sim, embora não compreendesse,
acompanhei a história toda. O filme
falava sobre anjos que passeavam sobre
a Terra. Mostrava a vida daqueles
personagens erráticos e solitários, e
às vezes angustiados, que passavam
a eternidade sem poder falar com
ninguém. Eu gostei de algumas coisas.
Das imagens da cidade, daquela vista

por cima. Da trapezista do circo, uma
das personagens principais, que era
muito bonita. Ao final do filme, vendo
minha expressão altiva, sonhadora,
finalmente acordado, e percebendo
que eu estava satisfeita, meu pai me
perguntou sobre a história, é claro.
Perguntou se eu gostara da surpresa.
Queria saber se eu tinha aproveitado
seu dinheiro, se havia prestado atenção
a tudo. Eu não sabia o que dizer. Não
apenas porque havia compreendido
pouco o filme. Mas como ele havia
dormido, quase o tempo todo, e eu
sabia disso, tinha certeza de que ele, ao
contrário de mim, havia perdido quase
todas as cenas. Eu não saberia por onde
começar a contar a história. Como eu
explicaria para ele? Contaria a história
toda? Apenas as partes que ele havia,
supostamente, perdido? A princípio,
fiquei com raiva. Pensei em puni-lo,
até, por não ter prestado atenção a
mim e por ter brigado com minha
mãe. Inventei, em minha cabeça, uma
história ainda mais estranha que a do
filme, para enganá-lo. Era a história
que contaria para ele. Nessa história
que inventei, por exemplo, havia um
gângster que fugia com sua amante
em uma cidade na China. Quando
me perguntasse novamente, sem saber
do seu destino, eu contaria também
para ele que o gângster perseguido,
desta vez, ferido por uma bala, fugia
com uma outra mulher, agora uma
espiã, na cola de alguns ninjas. Estava
preparada para dizer tudo isso a ele.
Para enganá-lo. Mas fiquei triste com

a própria história que havia inventado.
Em destruir aquela história que
era, pensei depois, bem bonita. Eu
queria que ele tivesse visto a história
verdadeira, mesmo que não acreditasse
nela. Mesmo que para ele, como para
mim pareceu, por um instante, fosse
incompreensível e bastante confusa.
Era isso que eu faria. Eu contaria
a verdade.” Naiara sorriu. Ela havia
chegado ao final da história. Na
verdade, àquela parte da história em
que o pai aparecia. Porque havia mais.
O verdadeiro motivo de me contar
tudo isso era que, naquela semana,
ela havia visto o filme novamente.
Por causa de uma premiação, ou um
festival, não se sabe, estavam reprisando
o filme, ela disse. Desta vez, era em
uma sessão especial, junto a outros
filmes famosos, nos cinemas da galeria,
que acabaram de ser reformados,
que tinham lugares muito bons. Eu
perguntei para Naiara: “É por isso
que está me contando isso? Foi ao
cinema novamente?” Ela assentiu:
“Sim. Fui assistir ao filme de novo essa
semana. Não era o mesmo cinema,
claro. Mas o filme me passou a mesma
sensação, embora estivesse restaurado.
Eu me sentei nos mesmos lugares, me
imaginei assistindo pela primeira vez,
tudo para que repetisse a experiência.
Quer dizer, me sentei mais ou menos
na mesma fileira em que nos sentamos
naquela vez. Porque era um cinema
diferente.” “E então, o que aconteceu,
Naiara? Você viu tudo de novo?
Prestou atenção? Gostou do filme,
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ao menos?” “Sim, eu assisti.” ela disse.
“O filme me fez pensar muito. Agora
entendo bem o que quer dizer, é claro.
Sei exatamente o que ele significa.”
A seguir, perguntando a Naiara o que
havia notado de tão bom no filme, ela
disse: “É um filme sobre ninjas. É uma
história engraçada, na verdade. Havia
uma espiã internacional, perigosa, e
ela fugia com o gângster chinês, o
personagem principal do filme, para
o Brasil.” Eu dei risada. Perguntei:
“Por que diz isso? Ficou louca?
Agora está mentindo para mim.” E ela
completou, com o olhar triste: “Quer
saber o final?” E sem deixar que eu
respondesse: “Não precisa responder:
eu te conto. O final não importa.
Não importa se essa era a história ou
a outra. No final das contas, eu me
levantei, saí do cinema, o meu pai não
estava ali, e depois de tantos anos eu
continuava sem saber o porquê”.
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Felipe Pauluk

telejornal
dor é um estranho rebanho de sentimentos
que pisoteia & come dos campos de nossos corações.
e eu me tornava pássaro, planando,
encharcado & com os olhos aguados de sofrimento
enquanto na rádio do carro, na a.m.
benito mastigava os meus ouvidos:
"eu chorei na avenida, eu chorei".
o sinal abre, meu pé mole acelera,

motoqueiro no vermelho, na contra
acerta minha fiorino de cheio, ele sem capacete
eu vendo, ao vivo, os miolos quentes
escorrendo pelo vidro.
hoje, não tem escapatória,
você vai ver meu rosto no telejornal local,
dor é um estranho rebanho que às vezes
passa na TV só pra matarmos saudades.

