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Editorial
RelevO

Nunca se publicou tantos livros
no Brasil. Uma editora de grande
porte, como a Record, lança por mês
aproximadamente 80 novos títulos.
Na hierarquia mais baixa, com a facilidade atual de dominar as ferramentas
gráficas, terceirizar edições e bancar
a própria publicação, cada vez mais
autores deixam de ser inéditos e derramam suas obras na praça, naturalmente pouco servida para espaços de
comercialização de literatura.
O impasse é severo. Nunca
houve tanta gente publicando, mas
também nunca houve tanta gente permanecendo inédita.
A disseminação da crônica na
internet criou uma legião de novos
escritores dispostos a compartilhar
suas razões e perícias de forma gratuita e supostamente sem barreiras.
Entretanto, o otimismo logo sucumbe
quando analisamos a incipiência do
que é compartilhado, assim como o
amadorismo da maior parte dos croni-

stas, mesmo não sabendo que os são.
Lógico, não há necessidade de
exigir maior nível de produção,
estudo técnico e ambição do séquito
de cronistas que publicam na internet.
Muitos escrevem apenas - e muito
- como forma de lidar com as suas
coisas concretas e, aos seus modos,
não sentem necessidade de publicar
em livro seus textos, sequer, muitas
vezes, tem contato com a plataforma.
O que liga o excesso de livros na praça
com a expansão da oferta de cronistas na
internet é uma linha historicamente conhecida: a escassez de leitores.
Se muitos publicam para alimentar a vaidade e acrescentar currículo,
mesmo intuindo que venderão pouco
ou de modo quase insuficiente para se
viver disso, e outros escrevem mais do
que leem, pouco se preocupando com
os dilemas do ofício, como esta nossa
geração conseguirá afetar o mundo
através de sua forma de expressão?
Uma boa leitura a todos.

“
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Nunca foi do meu gosto o que chamam sport, esporte
ou desporto; mas quando passo longos dias em casa,
dá-me na cisma, devido certamente à reclusão a que me
imponho voluntariamente, ler as notícias esportivas,
pois leio os jornais de cabo a rabo. [...]
Dizendo cá com meus botões: isto é exceção, pois não
acredito que um jogo de bola e, sobretudo, jogado com
os pés, seja capaz de inspirar razões e ódios.
Lima Barreto
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Daniel Zanella
Laercio Aquino de Oliveira, o
Padre Laercio, acordava todo dia às
sete horas da manhã. Tocava uma
canção litúrgica de sua coleção,
se servia de um café simples, lia
a Bíblia em diversas línguas e se
preparava para a missa. Morreu
na segunda-feira, 8, dia de São
Domingos de Gusmão, às quatro e
quinze da madrugada, no Hospital
Santa Cruz, em Curitiba.
Tinha 41 anos.
Nascido em Manaus, Padre Laercio sofria com o câncer havia um
ano. Quando atingiu a maioridade
se mudou para Belém, cidade de
sua mãe. Missionário, passou por
São Paulo, estudou Teologia em
Milão durante quatro anos, EUA
por seis meses, foi para Antonina,
até chegar a Campina Grande
do Sul, em 2003. Era hipertenso,
muito estudioso e reconhecido
por sua facilidade de transformar
seus estudos teóricos em discursos
coloquiais. Sua rotina era dedicada, além das missas diárias, às

Wilson Schneider Moura teve um
câncer raro. Sobreviveu. É médico
há trinta e cinco anos, sessenta anos
quase completos, algumas imagens
de santos no consultório.
Trabalha no Hospital Angelina
Caron desde 1989. Cirurgias vasculares. Lida diariamente com
a morte. “Você é aquilo que faz
repetidas vezes. A morte é natural,
para quem está preparado. Não é
para ter medo”. Agora faz exames
regulares.
Torcedor hereditário do Atlético
Paranaense, “mas não ao ponto
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Padre Laercio
visitas constantes aos doentes dos
hospitais do município, princípios
de sua doutrina social. Muitos o
chamavam de “Padre dos Pobres”.
Padre Laercio completou onze
anos de sacerdócio no último dia
6 de agosto. Não tinha nenhum
envolvimento político-partidário e
nem almejava posições ou posses.
Dizia ter o suficiente. Era muito
organizado e possuía uma biblioteca com mais de 500 livros, doados
à Igreja do Bairro Araçatuba após
a sua morte.
Reservado, discreto e inquieto, era
devoto de Nossa Senhora e não
tratava de seus assuntos pessoais.
Era admirado por ser um grande
ouvinte e ótimo cozinheiro, principalmente de massas e peixes.
Seu funeral foi marcado pela
presença de fieis das mais diversas religiões. Afirmava ser uma
de suas funções proporcionar
conforto espiritual às famílias
envolvidas pela dor.
07/10/1969 – 08/08/2011

Doutor Moura

de conhecer muito”, Doutor
Moura nasceu e mora em Curitiba. Relembra que aos dois anos
andou de teco-teco com o pai. Para
aprender a andar de bicicleta, o
pai o soltou numa ladeira.
Lê até quatro livros simultaneamente. Gostou muito de “Grande
Sertão: Veredas”, de Guimarães
Rosa, e “Breve História do
Tempo”, de Stephen Hawkings.
A última leitura – completa –
foi uma biografia de Winston
Churchill.
Prefere documentário. Traça o

perfil psicológico dos personagens e desconfia do protagonista
de “Na Natureza Selvagem”
[filme que conta a história verídica
de Christopher McCandless, um
jovem recém-formado que se
aventura pelos EUA até chegar
ao Alasca]. “Era esquizofrênico”.
Tem ouvido muito uma banda
alemã de rock industrial. “Acho
que se chama Rammstein. Procura
lá que você acha.” AC/DC, Guns
N’ Roses, Sepultura e Iron Maiden
também. Foi ao show do B.B.King,
em São Paulo.

Fernando Mad

Bebe moderadamente uma e outra
cerveja nos finais de semana.
Gosta mesmo de vinho seco.
Cultiva um parreiral com uvas
Malbec e Cabernet Sauvignon.
“Os vinhos franceses e argentinos
são muito competentes”.
Gosta de consertar. Certa vez, leu
um manual de circuito integrado
para desmontar uma televisão
estragada. Consertou. Se não
fosse médico, seria médico. “Ou
artesão...” Acredita que as pessoas são chamadas para desempenhar suas funções.
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Costumo dizer que faço
parte de uma "gangue de
show", com a Fernanda,
a Andressa e convidados
eventuais. Juntos, já nos
divertimos horrores (e
tocamos o terror) em
vários muquifos desta
recatada província. Se
bobear, fazemos bagunça
até em recital de piano.
No entanto, estávamos
separados desde o show
do Mundo Livre s/a, em
maio. Por isso, o primeiro
programa meia-boca que
aparecesse seria uma boa
oportunidade para reunir
a turma. Resumindo:
nenhum de nós é grande
fã da Karina Buhr, mas as
meninas curtem a banda
Gentileza e a noitada no
Espaço Cult parecia, para
mim, uma ótima forma de
fugir do papo furado nos
botecos da vida.
Assistimos ao último capítulo de Insensato Coração
e pouco antes da meianoite já estávamos no
Largo da Ordem. Fiquei
positivamente surpreso
com o tamanho amplo do
Espaço Cult e, mais ainda,
com o início da maratona em
horário razoável.
PUNHETAGEM
Até gostei da punhetagem
instrumental dos baianos do
Vendo 147. Som pesado, clone
drum (dois baterista e um único
bumbo), influência de stoner
rock... Mas sempre fico com a
sensação de que a maioria das
novas bandas instrumentais
brasileiras tem medo de se
arriscar nos vocais. Como se
fosse mais fácil não estruturar
canções ou escrever letras.
Seja como for, fiquei ouvindo
aquilo e imaginando os cinco
num flerte com a tradição musical dos trios elétricos de Salvador. Refiro-me aos primórdios
do gênero, quando não havia
cantores nos grupos que percorriam as ruas da cidade. O
resultado seria algo como "Dodô
e Osmar from hell" – e levaria a
banda a outro patamar criativo.
Também foi engraçado ver
alguns indies encarando aquilo
como um show de metal. Os
meninos batiam cabeça discretamente e tiravam sarro das
namoradinhas que não estavam
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No show da Karina Buhr
Omar Godoy

Fernando Mad

curtindo a barulheira. Acho que
não tiveram a manha de ver o
Slayer no Master Hall (um dos
grandes eventos do ano em
Curitóba).
OKTOBERFEST
O lugar já estava razoavelmente preenchido quando o
(a?) Gentileza entrou em cena.
Entre os incontáveis grupos
pós-Los Hermanos curitibanos,
o time liderado pelo vocalista/
violonista Heitor é o único que
me agrada. Principalmente no
palco, onde costuma fazer um
show divertido.
Mesmo não conseguindo memorizar uma música sequer do
sexteto, sempre acabo contagiado pela animação da
plateia. Me sinto no pavilhão
da Oktoberfest em Blumenau,
ainda que o povo identifique
influências musicais do Leste
Europeu no som deles (será?).
Mas eu gostaria mesmo é que
fossem mais freaks, anárquicos,
frankzappianos.
Naquela altura do campeonato,
já havia travado contato com
vários conhecidos, especialmente gente do Tuíter (Eder,
Priscila, Ariana, Enio, Matheus).

Todos, como eu, desconfiados
do potencial ao vivo da estrela
da noite – uma prova de que o
primeiro disco-solo da Karina
Buhr não é uma unanimidade
fora do eixo São Paulo-Recife.
RECONCILIAÇÃO
Quando o show principal
começou, corri para a frente do
palco. Estava louco para ver de
perto o Edgard Scandurra, integrante da banda de apoio da pernambucana (com o trompetista
Guilherme Guizado e outras
figuras que não reconheci).
Um dos heróis da minha adolescência, o guitarrista havia
caído no meu conceito nos
últimos anos, graças às tretas
que deram fim ao Ira!. Como

alguém disse por aí, "Se o Nasi é
realmente o filho da puta dessa
história, ele está enganando a
gente muito bem".
O fato é que, logo na primeira
música, rolou uma "reconciliação" com o antigo ídolo. O cara
estava tão feliz, tão animado,
que deu gosto de vê-lo tocar.
Juro que fiquei emocionado. E
pensar que o Fernando Catatau,
do Cidadão Instigado, também
faz parte da banda (infelizmente, não veio dessa vez).
Mas e a Karina? Vestida com
um macacão de paetê dourado,
a pernambucana já iniciou a
apresentação jogada no chão.
Era o sinal de que veríamos
um espetáculo de rock and roll,
e não um sarau universitário.

Dito e feito.
Em pouco menos de uma hora,
La Buhr (adoro essas expressões
antigas!) dançou, pulou, correu,
trepou num ferro, se enrolou
no microfone, "foi pra galera"...
Se cantou direito, não sei. Mas
lavou a alma de quem não
aguenta mais a fofura das tiês,
tulipas e afins.
Resumo da ópera: a moça pegou
todo mundo desprevenido, para
o bem e para o mal. Alguns
acharam a atuação forçada, fake.
Eu prefiro encarar como performática. Para quem já sofreu
durante duas horas num teatro,
imobilizado, assistindo ao bommocismo do Marcelo Jeneci, a
zoeira de Karina e sua turma foi
simplesmente redentora.
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Miguel de Carvalho

Fernando Mad

A selecção brasileira de 1982
é a prova de que não é preciso
uma equipa ganhar um Mundial para ficar na História, porventura num patamar superior
ao dos vencedores. Eu tinha
11 anos. A idade das colecções de cromos e do inocente
fascínio pelo futebol, tal como
ele é, dentro daquelas quatro
linhas. Aquele futebol de
Júnior, Zico, Falcão e Cerezo,
aquelas bombas de Eder, mas
sobretudo a classe e a elegância
do «Doutor» Sócrates, é algo
que se vê uma vez na vida,
babando. E quem não passou
por isso não sabe nada sobre
futebol. O Brasil foi derrotado
pela Itália nesse Mundial de
Espanha. Peço desculpa: o
Brasil, esse mágico Brasil, foi
derrotado por dois homens:

Paolo Rossi, que marcou os três
golos da Itália, e Valdir Peres,
o careca que os brasileiros chamavam guarda-redes, embora
não fizesse jus ao nome. Chorei
baba e ranho nessa tarde. Lembro-me de ter tomado banho
em casa da minha avó, pouco
depois do jogo, e as lágrimas
misturavam-se com a água do
chuveiro. Regressei a casa dos
meus pais quando, creio, a TV
estava ligada no jogo da Espanha. Tudo me parecia irreal.
Um pesadelo. O futebol não
tinha mais sentido sem aquele
Brasil. Dali até hoje, não me foi
dado ver um futebol assim. Vi
coisas boas, de encanto, com
o FC Porto de Mourinho e o
Barcelona de Guardiola. Mas
nada que se compare. Este
domingo morreu um dos meus

ídolos desse tempo: Sócrates,
o «Doutor», o homem do
calcanhar de feiticeiro. Estes
dias de infância, em que o
futebol teve também o nome
desse génio da bola, jamais
esquecerei. Eu, que torço pela
Argentina, a esse Brasil, a esse
Sócrates, devo tesouros. E tal
como dizia ontem o meu amigo
Carlos Daniel, «hoje comovo-me ao ligar o computador e
perceber que a minha colecção
de cromos tem um a menos.
E dos melhores». Obrigado,
Brasil, por teres feito feliz, com
bola e com lágrimas, o menino
que eu fui.
P.S. O Estádio Sarriá, onde se
disputou a fatídica partida de
1982 com a Itália, foi fechado
em 1997. Acho bem.
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Sombras adentro
para Luís Osete Ribeiro de Carvalho

Germano Xavier
VAo som das matracas, os penitentes cortavam com sangue a
noite. O ferro batido em rítmico
acorde na madeira instaurava
um vigoroso medo dos sons.
Um som humilhante, injurioso.
Havia um cavernoso vazio no
firmamento, impudico. Um
céu sem estrelas, vestido com os
rumores das nuvens espessas.
E um rumor de rio, maldito em
espíritos lendosos. Um rio rastejando ao longe, dono de uma
vida imperiosa, capaz de mudar
ventos. E luas. Era ocasião de
devotar o misterioso sacrifício do
corpo em respeito aos que vivem,
e também aos que morrem, a
todos enfim.
Mormente ao que sangrou pela
salvação dos irmãos e da própria
vida, sem medir variantes de
honestidade ou amor, o Deus
criador e seu filho. Olhar aquele
rio fervoroso fenecendo ao laço
dos passos caminhados, deixar
que uma sensação de despedida
adentrasse a humana máscara,
o estridente rumor dos seres
noturnos, sempre impacientes
e inadvertidos, baixa-mar quase
pelágico. Era um céu propício,
evidentemente. Páscoa, morada
de um tempo que volteia sempre,
fogo secular de símbolos, chicoteado pelo conjunto de mágoas
e sofreres dos homens.
Apenas um norte a rumar, o
rapaz foi sabendo. Jovem e
magro, de alpercatas caseiras
denunciando pobreza e coragem, foi com o peito aberto às

experimentações de sombra.
Triste o caminho, pés passeados
ao jugo do balouçar melancólico
dos capins, as pegadas descalças
de quaisquer amarras impressas
no pó solto e pesado da rota
negra. Um pobre homem com
fome plural, insulano a buscar
no mínimo esperançar a visão
do refúgio. Já não podia mais
sentir as palpitações do rio,
nem a sua cor. Estava longe
agora, resolvido nas folhagens
do atalho, indo na estrada real.
Levava consigo um maltratado
maneio de sentimentos, mas
precisava. Para ele, o destino
era ainda mais longo, apesar
de a sensação de novidade que
lhe tomava a mente permitir
a ele, e sem reservas, a mais
corrente das horas.
Isso aconteceu comigo, numa
noite difícil. Venci a rua, solitário. Uma chuva fina regava
as luzes parcas que brotavam
dos postes. A casa estava
normal quando cheguei, com
as lâmpadas apagadas e um
leve clareado que invadia sem
licença a janela basculante
da cozinha - e isso já me era
normal. Eu fazia questão de
entrar vorazmente, fechar a
porta de ferro por dentro sem
antes apertar o interruptor de
luz, para dar a idéia de que
medo de nenhuma intensidade fazia residência em meu
órgão maior. Meu coração era
gelo protegido, incapaz de se
derreter. Nesse momento, a
mochila que trazia nas costas
ocupava-se em conter um
peso maior do que o normal,

como que se instantaneamente
algo se fizera posto em seu
receptáculo. Sentia as pernas
pesarem mais que o peso de
rotina, os olhos se demorarem
na capacitação da retina para
o ver sombreado.
- Sou mais eu – sussurrei. E
escutei o silêncio como resposta.
Lá fora, o moço continuava.
Pescador de coisas, ia colecionando sensações, gravando
na pele a conveniência do
estar. Sem dúvida que, por ali
andar, já provava que muito de
um freio psicológico possível
havia sido destronado dentro
de si mesmo. Dedicou todo o
tempo do seu dia para o preparo do acontecimento. Desde
que o sol abriu seus olhos. Era
ainda menos de onze horas do
dia e ele já havia separado a
calça e a blusa alvas, cor oficial
do rito. Para a paz? Nem tanto.
Foi raro vê-lo com um semblante que aparentasse calma
ou serenidade. Estava metido
numa feira de instintos, reais
ou irreais, mas que mexiam
profundamente no equilíbrio
de sua carne.
Na sala, depois de já ter assassinado a natureza da noite com
o toque premeditado no interruptor, olhei de relance o saco
aberto com pães deixados sobre a
mesa. A janela quase totalmente
aberta deixava um vento quase
frio invadir o recinto. Mais perto
cheguei e percebi uma pequena
panela ainda guardando uma
fina quentura em uma de suas
extremidades. Tive naquele
átimo o pressentimento de que
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Fernando Mad

eu estava só, de que ele tinha
partido. A sensação de uma
liberdade que, não sabendo eu,
viria a me sufocar dali a poucos
minutos, jogando-me na funesta
engenharia dos suplícios, na
inquieta mecânica dos devaneios.
Foi quando iniciei a subida da
escada em espiral.
Lá, com ele, a parte que mais se
aproximava do chão, de sua calça
branca, agora conhecia o marrom
do solo sertanejo. Ele, um errante
desbravador antes empoleirado
pelocabisbaixosogestodoolhado
juvenil,pervagavaintensoemsua
marcha incidental. Os penitentes,
como demônios santificados,
purificavam-se em dor. Latentes
eram os gemidos fabricados no
atirar das lâminas dilacerantes,
das pontas carnívoras, dos tinos
esquartejadores. Via que quanto
mais se feriam, mais forte adoravam o Ser necessário. E, repentinamente, trocavam as solas
apagadas dos pés pelos registros
rubros do líquido interno que lentamente descia por suas costas, a
pingar em maneira de renovação
da alma.
Eu estou limpo, com um
cheiro típico de alfazema,
vestido com um conjunto mais
leve de dormir. Ao subir a
escada, senti meu peso total
dobrar de valor. Eu estava
começando a desconfiar de
minha solidão, ali.
- Deus, eu creio em ti, mas
aumentai a minha fé.
Não se ouviam diálogos em
todo o trajeto, somente os
estalidos dos ferros amarrados
nos barbantes empapando
molhadamente as cavidades
produzidas na epiderme, e as
orações num clamor ruidoso,
lamentosas. Extirpação dos
pecados, o discurso das intran-

quilidades, o instante poético
das fomes. O rapaz registrou
numa câmera a hora em que as
alimentadeiras de almas rogaram aos céus suas lamúrias, e
o pobre estremeceu.
Já no círculo final, a roda pronunciava em vozes vivas todo
o júbilo sagrado. Uma comunhão de anjos lutando contra
todos os compostos demoníacos do mundo. Deus chamado,
o Satanás deposto. As almas se
exilavam num templo aberto,
escondidas das miras periclitantes. Um homem com o
dorso banhado em vermelho
sacudiu a matraca num alvoroço, e pediu ao Pai:
- Planta aqui teu parecer, que
a gente carece... que a gente
carece...
Com o controle em uma das
mãos, apaguei o senso do real
quando olhei o espelho que
brilhava estranhamente. Não
era meu rosto, menos era o meu
peito, nem qualquer face que
soubesse. Nada que me fizesse
estar em completa perfeição.
Fui levado magicamente para
uma outra atmosfera, de ar
impedido. Apenas o espelho
estava iluminado, por uma luz
duvidosa. Não bati em disparada, tampouco fiquei silente.
Embaixo, veio o barulho da
fechadura se abrindo, o trotar
de uns pés macios, baques na
escadaria impondo o torque
do levantamento, a presença
escura de alguma coisa. E
depois uma voz:
- Jamais feche a porta sem se
achar inteiro. Eu estou aqui.
Apenas um norte a rumar, o
rapaz soube. Olhou para trás,
viu o caminho escuro. As vegetações das margens estavam
em baile.
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"Não há mais vagas
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Fábio Henrique Pupo

Quem sou eu?
Sou o arquiteto de sonhos,
O engenheiro de ilusões;
Sou o decorador dos maus momentos,
O pintor das horas críticas;
Sou o trabalhador braçal do Amor,
O boia-fria do Desprezo,
O construtor de pontes para os caminhos da depressão,
O escavador de túneis para um Hades de impiedade;
Sou o mestre a desensinar o discípulo,
A conduzi-lo à frieza e ao ódio
Sou o gari de toda soberba alheia,
O faxineiro d’Ambição e da luxúria,
O empregador dos mendigos da solidão,
O explorador dos fracos pela cegueira,
Sou o advogado dos pobres de espírito,
O juiz dos condenados à redenção...
Líder religioso de uma horda de descrentes,
deus da discórdia e da rebelião;
Sou o síndico dos edifícios desmoronados,
Membro comunitário da desunião,
Arauto, mensageiro do esquecimento,
Carteiro com cartas em branco à mão;
Sou o economista das palavras vãs,
Astrônomo sob um céu de lixo discursivo,
Criador da bomba atômica do Silêncio,
E da relatividade do (in)certo, penso,
O geólogo preocupado com a vida
Da terra quadrimilenar da Poesia,
Oceanógrafo dos mares ritmados
Pelo canto das sereias do Engano;
Historiador dos descobrimentos e achados
Do nada no horizonte desses anos;
Sou o piloto de uma vida em queda livre,
Capitão duma fragata que naufraga;
Dono de uma loja de brinquedos
Que observa seu estoque e indaga
Pelo carrinho sem o controle do Destino,
Pela perna da boneca já perdida
No corre-corre do Amor – parado ainda –
Ou no porão da escuridão de outra vida...
Sou o contrabandista de sentimentos,
A revendê-los por quase nada,
A recebê-los dos quatro ventos
Com nota falsa, adulterada...
Sou exportador de visões, e importador
De calúnias e descontentamentos;
Sou de histórias duvidosas o contador
Das finanças – confiança que eu lamento;
Sou acionista da Bolsa de Horrores,
Bilionário da pobreza de Esperança,
Anestesista com a agulha das mil dores
Sobre a pele dos tumores da Ganância;
Sou o lutador nocauteado pela vitória,
Que venceu as mil lutas, derrotado,
O viajante preso em si, no mundo afora,
O soldado que caiu sem ter lutado;
Sou tanta coisa e, ao fim, não sou mais nada
Pois tantas vagas têm passado em mim, tão vagas
No exercício de funções remuneradas
No final com um sinal “NÃO HÁ MAIS VAGAS”...

Omar Godoy

Fernando Mad
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Mateus Dourado

CHEIO DE VAZIOS
nada
me anima
nem ânima,
nem prisma...
nada
me comove
nem move
sem cismas...
nada
me convence
ou vence
este meu não-voar...
nada,
nem a calçada,
a ausente namorada,
o comentário que não veio,
a palavra sem um meio,
termo sem esmo,
nem a voz da Nina Simone,
nem o coração fadado,
nem a estafa, o cansaço...
nem o braço que me dá força,
nem a fraqueza de minhas
franquezas,
nem a mentira que soube
coibir,
nem o colibri, o brilho diáfano,
a canção ao piano, a oração

ou oblação,
nem a ação,
nada, nada..
a vontade de sumir,
de subir, de estar,
o desejo de ser
de descer, de crescer
de ternurar, purificar
(catarse ou neurastenia ?!)
danificar, ficar, ficar...
se a mulher, se...
se o seio, se...
se o reconhecimento
não desse ré,
freio do que sou, ser feio
sem reflexos no espelho,
mil complexos com nexos,
sem
sexo,
“meu
amiguinho...”
nada, nada...
cheio de vazios
cheiro do asco, do desamor
do dissabor acre,
cansado de cada acréscimo
ou milésimo
de ócio, de apatia,
do que não acontece...
nada acontece...
nada...

Fernando Mad

FOME DEMAIS PRA DORMIR,
APATIA DEMAIS PRA COMER
Não saiam de casa:
há elefantes soltos na rua...
Saiam de casa:
há elefantes soltos...
Eles voam
e dá pra pegá-los pela mão...

fome demais pra dormir,
apatia demais pra comer...
comer mais a mais: produzir sono e devorar sonhos,
feito monstros de Goya,
como a descoberta dos espelhos,
deste eu maçante, anti-ético

Dezembro de 2011

10
Encontro marcado com algum
mistério íntimo. Inflado, o
ego apóia-se sobre um livro.
Murcho, desliga o telefone.
Entre o vinho e o beijo de
língua, ficou nada. A equação
mais desgraçada que já fiz
desde os tempos da mísera
matemática de escola. Eu
tenho tanto a dizer que não
cabe na boca tanta palavra.
Por isso desertei. Não falo.
Estou escondida e tripudio
multidões que sorriem gastas
de alegria forjada. Eu não sou
feliz. Sou algo além de mim e
eu não saberia definir o que
sinto. Ontem percebi que é
inútil fazer canoas. É preciso
aprender a nadar. Percebi
também que tenho forte trato
para com o outro. Às 4 da
manhã presenciei acidente
de moto. Eu precisava ajudar
o próximo. Corri e segurei a
mão de um homem que nunca
vi em minha vida. Caído, em
poça de sangue, o homem se
preocupava com tudo: minha
carteira, meu celular, eu não
tenho habilitação. Eu menti
dizendo ser enfermeira. Eu

Letícia Palmeira

Dia 1:

queria deixar um pouco de
tranquilidade no ar inóspito
da cena. Perguntei o nome.
Alguém para quem eu possa
ligar? E, de repente, um sorriso. O homem estava bem.
Bebida e direção. Sexo sem
proteção. HIV nunca vai
sair de moda, pensei. Voltei
pra casa, café-da-manhã no
jardim. Bêbada do mais alegre
pileque, eu sorri. Acordei
fuzilada por uma ressaca que
encara e diz: E aí? Que há de
novo? Dormi o dia inteiro.
Encolhida feito um caracol,
caramujo, lesma. Arrastei-me
ao banheiro, tomei o banho
mais completo de uma vida
inteira, pensei em sexo de
forma inflamada e molhei
as plantas. Não li jornal, não
penso em revelar fotos, não
quero mais me esquecer nos
braços mortos de alguém.
Quero transgredir-me. Há
quem pense que transgredir
é viver espalhafato, viver
desvairado, vestir camisa ao
contrário. Tenho dó desses
parcos coitados. Transgredir
é aguentar-se e só.

Janeiro de 2012

Estaca Zero
Letícia Palmeira

Fernando Mad
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que mudou a minha vida
Tatiana Franceschini

Tatiana Franceschini

Você foi o primeiro e único a entender quem eu sou e porquê. A ajudar a me aproximar da
pessoa que eu quero ser. A compreender meus receios tão bem quanto os rompantes de
felicidade inesperada. A me ver chorar de tanto amor que mal cabe no peito. A ser meu meu namorado, meu amigo, meu homem. E a me destruir, veja só que ironia, justamente
por saber que tudo o que eu senti e sinto, desde o coração disparado até esse nó que teima
em não sair da garganta, é recíproco. É meu e é seu, assim como nós fomos - somos? - um
do outro. Você foi, meu bem, e, de uma forma ou de outra, você sempre será.

Fernando Mad

BANCA
BANCA
BANCAZANELLA

- O
CERTO, NÃO
O DO MÊS
41 3031-6594
PASSADO 41 3031-6594
* Jornais *Revistas *Livros
*Recargas de celular * Presentes

Rua Pref. Aleixo Grebos, 210, Fazenda Velha - Araucária - PR
(ao lado do Peritran - próximo à Câmara Municipal)

Panificadora e Confeitaria
Pão e Vinho
Trabalhamos com livros sob encomenda

(41)3642-3552

Av. Dr. Victor Ferreira do Amaral, 1136 - Centro - Araucária - PR
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