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2012 pode ser visto como um ano em que a crise 
dos jornais impressos mostrou toda a sua pujança 
e espírito drástico: não há como negá-la. De jornais 
tradicionais que fecharam as suas portas no Brasil 
e no mundo até a consolidação local do grupo 
GRPcom, que adquiriu o segundo maior jornal do 
estado, a Tribuna do Paraná, e acaba de colocar à 
venda o parque gráfi co da Rua João Tschanneri, 
vemos uma perigosa tendência ao monopólio e 
ao sumiço do modelo tradicional de jornal diário 
noticioso.

Isto é ruim? Sim, quando vemos conglome-
rados regionais adquirindo cada vez mais força, 
o famoso fazendo concorrência comigo mesmo. Ao 
mesmo tempo, é preciso reconhecer que os impres-
sos não estão sendo capazes de organizar o mundo 
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Editorial

como se julgavam capacitados de fazê-lo.
Num contexto de excesso de informação e 

leitores cada vez mais dispostos a ler o que já 
sabem - e em regime de urgência-, o impresso 
diário defi nha em direção ao desaparecimento 
por simples inadequação.

Naturalmente, muitos periódicos permane-
cerão por um bom tempo, mais pelo jogo de 
infl uência do que pela relevância social, o que, 
infelizmente, impedirá que mentalidades inova-
doras consigam iniciar um processo de reforma 
rumo a um modelo mais refl exivo e menos com-
prometido com o fl uxo constante de notícias.

Não podemos esquecer, entretanto, que estes 
mesmos conglomerados detém os parques gráfi -
cos, caríssimos, e podem determinar os custos 

de mercado, difi cultando inúmeros projetos, 
independentes.

E o que sobra, então, para impressos de seg-
mento, como o RelevO? A tentativa de se manter 
autossustentável a baixo custo e a fi delidade dos 
anunciantes, muitos até descomprometidos com 
um possível retorno fi nanceiro. (Não custa relem-
brar que nosso princípio editorial mais fi el em 
todo este tempo foi não aceitar dinheiro público 
para autofi nanciamento.)

O momento é delicado para os impressos. 
Enquanto publishers detiverem marcas tradicio-
nais apenas pelo lobby político, pouco mudará - 
só esperamos que a maré não leve o impresso de 
segmento junto.

Uma boa leitura a todos.
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Dói  saber  que  os 
intelectuais que mais 
admiro caem de pau 
sobre o UFC – e necessa-
riamente eles têm razão 
em tudo: não é esporte, 
é insano, é síndrome de 
um tempo de excessiva 
pornografia. Tudo isso.

E n t r e t a n t o ,  v e j o 
beleza nesta barbari-
dade moderna, mesmo 
sabendo que meus argu-
mentos são pobres e 
ingênuos. Para começar 
sem jogar confetes, não 
aprecio a entrada no 
ringue ao estilo medie-
val, acho forçado. Mas 
interessa-me tudo o que 
se passa no octógono. 
Assim que o cartel dos 
dois lutadores é apre-
sentado, fico a estudar 
a expressão corporal 
de cada um, o combate 
interno que estão tra-
vando contra o medo 
– e este medo não é 
somente do adversário, 
é um medo ancestral 
da morte, do fracasso, 
da incapacidade, da 
dúvida e da incerteza.

Quando um lutador 
tem um histórico assom-
broso, principalmente 
no caso dos invictos e 
dos campeões, o corpo 
abstrai as fraquezas e se 
promove como templo, 
inviolável, inquebrável, 
mitológico, resistente 
a todas as intempéries 
da vida e da morte. Os 
olhos são territórios. 
Mas infelizmente eles 
caem do olimpo com 
mais sofrimento.

Nesta madrugada de 
domingo – são mais 
de quatro da manhã e 
parou de chover acin-
tosamente – o bar está 
esvaziando de maneira 
s i l e n c i o s a :  J ú n i o r 
Cigano tomou uma 

Coração de pugilista
D

A
N

IE
L 

Z
A

N
EL

LA
3

surra colossal, inimagi-
nável para quem acom-
panha a sua carreira, 
um atleta de boxe afina-
díssimo, preparo físico 
e explosão invejáveis. 
Foram vinte e cinco 
minutos apanhando, 
do início ao fim, golpes 
de todas as formas, 
knockdows, socos no 
queixo, quedas e todo 
o repertório que fez do 
novo campeão um ven-
cedor incontestável – a 
cada round a fisionomia 
de Cigano estava mais 
deteriorada, enquanto 
seu adversário parecia 
a treinar.

No caminho para casa, 
tentamos assimilar o 
que houve e discutimos 
o que poderia ter sido 
feito ou evitado. Ao 
mesmo tempo em que 

a decepção escorre, vai 
me percorrendo uma 
sensação ambígua de 
que o perdedor foi 
gigante, mesmo tendo 
sido esfacelado lutando 
mal e aplicando uma 
estratégia equivocada.  
Abrange-me o ideal 
maior do coração de 
pugilista, isto que nós 
todos temos que adqui-
rir  em intensidades 
diversas em nossas 
vidas mínimas: saber 
apanhar diariamente, 
cansar além das pró-
prias forças e tentar se 
manter de pé a todo 
custo,  l idar com as 
frustrações cotidianas e 
ainda ter que encontrar 
palavras para inter-
pretar a nossa vida 
precária, ressignificar 
a decepção que nos tor-

namos quando acháva-
mos que teríamos uma 
trajetória brilhante pela 
frente.

Cigano apanhou por 
vinte e cinco minutos e 
não caiu por um mistério 
que apenas as coisas do 
coração podem explicar. 
A gente olhava e pen-
sava ‘agora vai acabar, 
agora vai acabar’ e não 
acabava, ele seminocau-
teado, encurralado nas 
grades, cada vez mais 
machucado e vulnerá-
vel – e não caia. O que te 
fez ficar de pé, Cigano, 
apesar da derrota emi-
nente e humilhante? 
O que nos faz ficar de 
pé, apesar de todos os 
sonhos grandiosos que 
tínhamos em relação 
à vida, ao mundo e ao 
amor?

Guilherme Pupo
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Ao completar trinta 
anos ,  você  ganhará 
os  o lhos  duros  dos 
sobreviventes. Só verá 
sua amada na parte 
da manhã e da noite, 
s ó  e n c o n t r a r á  s e u s 
pais de vinte em vinte 
dias. E quando seus 
velhos morrerem, você 
ganhará um dia de folga 
para soluçar e gritar 
que deveria ter ficado 
mais próximo deles. 
Sorria, você é um jovem 
monolito e a vida vai 
ser pedrada. O trabalho 
é uma grande cadeia 
e você sentirá muito 
alívio por ter uma. A 
cadeia engrandece o 
homem, o sangue do 
dinheiro tem poder. 
Reze. Reze ajoelhado 
por uma carreira, dê a 
sua vida por ela. Viva 
como todo mundo vive, 
você não é melhor que 
n inguém.  Porque  o 
dinheiro move mon-
tanhas, o dinheiro é a 
igreja que lhe dará o céu. 
Sorria, você é um jovem 
monolito e o mundo 
é uma pedreira. Eles 
irão moer você todi-
nho. De brinde, muitos 
domingos para chorar 
sua falta de tempo ou 
operar uma tendinite. 
Nas terríveis noites de 
domingo, beba. Beba 
para conseguir dormir 
e abraçar mais uma 
monstruosa segunda-
-feira. Aquela segunda-
-feira que deixa cacetes 
moles e xoxotas secas 
para sempre. A vida é 
uma grande seca, mas 
ninguém sente calor: 
nas salas refrigeradas, 
seus colegas de trabalho 
fabricam informação 
e, frios, sonham com 

o dia dez do próximo 
mês. Você é o Babaca 
do Dia Dez,  não há 
como mudar o seu pró-
prio destino. Babaca 
que acorda assustado, 
porque ninguém deve 
atrasar mais de vinte 
e cinco minutos. Eles 
descontam em folha e 
você é refém da folha, 
do salário, do medo. 
Ninguém tem o direito 
de ser feliz, mas você 
ganhará a sua esmola de 
seis feriados por ano. E 
todos nós vamos enfren-
tar, juntos, um imenso 
engarrafamento até a 
praia. Para fingir que 
ainda estamos vivos. 
Para mostrar que ainda 
somos capazes de sentir 
prazer. Para tomar um 
porre de caipirinha sen-
tado em uma cadeirinha 
de praia. É uma grande 
solução. E você ainda 
ganhará quinze dias de 
férias para consertar a 
persiana, pagar contas, 
fazer uma bateria de 
exames. Ninguém quer 
morrer do coração, nin-
guém quer viver de 
coração. Eu não duvido 
da sua capacidade de 
vencer: lembre disso 
no primeiro divórcio, 
no primeiro infarto, no 
primeiro AVC.

monolito
 Monumento ao jovem

Guilherme Pupo

ANDRÉ DAHMER
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O matemático Oswald de Souza anunciou
Que antes do fim do mundo o mundo vai acabar
Vai acabar numa casa de má fama
Numa cama de madame
Vai acabar dando vexame
O mundo vai acabar
No arquivo morto do departamento
Num asilo em Sorocaba
Num grande engarrafamento o mundo vai acabar
Vai acabar na colisão do meteoro
Na fusão dos elementos
A qualquer momento o mundo vai acabar
É só tocar, é só tocar
É só tocar no ponto G da bomba H

Joelmir Beting afirma com toda certeza 
E o profeta Gentileza fez questão de confirmar
Tudo isso é só questão de tempo
É só questão de tempo para o tempo fechar
Mas é questão de tempo para a água furar pedra
É questão de tempo pra você se acostumar
No fim do mundo o mundo vai acabar
Mas é que antes do fim do mundo o mundo vai acabar
Que é só tocar, é só tocar
É só tocar no ponto G da bomba H

O índice Nasdaq, o tarô dos ciganos, 
A vertigem dos astros, esse cheiro no ar
Tudo leva a crer que é questão de tempo
Que é questão de para o tempo fechar
Mas é questão de tempo para a água furar pedra
É questão de tempo pra você se acostumar
No fim do mundo o mundo vai acabar
Mas é que antes do fim do mundo o mundo vai acabar
É só tocar no ponto G da bomba H
 

MESTRE JORGE DE LIMA
Por quantos séculos
ainda teremos que escrever versos afoitos
em noites famintas
à beira do fracasso
meu grande poeta Jorge de Lima?
E essas estradas múltiplas da existência
serão labirintos para Deus?
Estou triste hoje, meu poeta e médico das Alagoas,
vi meninos doentes como teus doentes meninos
da lagoa Mundaú.
Mas como vão os desvarios da natureza
meu poeta predileto
as águas de teus poemas idílicos
lavando paisagens bíblicas?
E a Louca, andará ainda na tempestade?
E a musa, meu bom amigo poeta,
estará repousando nas folhagens, nas nuvens,
no fundo do mar?
E os jovens, meu velho,
os jovens que hoje falam de mais
amanhã falarão de menos?
E eu, querido poeta meu,
porque me faço tantas perguntas???

ESCREVA SUA HISTÓRIA
Escreva sua história
na areia da praia
para que as ondas a levem
através dos sete mares
até tornar-se lenda
na boca de estrelas cadentes.
Conte sua história ao vento
cante-a nos bares
para os rudes marujos
olhos de faróis sujos.
Escreva no asfalto, com sangue,
grite bem alto a sua história
antes que ela seja varrida
na manhã seguinte
pelos garis.
Abra o peito na direção dos canhões
derrube os muros de Berlim
destrua as catedrais de Paris.
Defenda sua palavra
a vida não vale nada
se você não tem uma boa história
pra contar.
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ANDRÉ DAHMER
Joelmir Beting,

A canção
KLEBER ALBUQUERQUE
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mau. e nisso havia concordância.
as laranjas não eram iguais nem 
tampouco a sede.
e chegando o tempo um dos 
homens partiu.
e caiu o primeiro aguaceiro.
as laranjas não eram iguais nem 
tampouco a sede.

                                         3
o sofrimento mental apareceu 
nos três irmãos. diziam: enfra-
queceram o cérebro, voltaram 
à infância. e era uma infância 
confusa, lacônica, de olhar 
perdido num ponto qualquer. 
e o velho pai pacientemente 
conduzia-os para o banho de 
sol. e era triste ver os três irmãos 
ora reticentes ora obedientes 
mudados de um lugar para o 

outro. e era triste vê-los em pé 
no terreiro junto aos vasos de 
plantas enquanto o velho pai 
cuidava com espanto e inter-
rogação de alguns agapantos. 
e quando anoitecia o velho pai  
recolhia esperançoso os três 
irmãos. e o velho pai levava 
uma vida retirada quase sem 
ruídos...
o sofrimento mental apareceu 
nos três irmãos. um dia apare-
ceu também no pai. às vezes 
no terreiro eles giravam sobre 
si mesmos...

                                           4
eles se reúnem perto da esta-
ção central. à margem dos 
trilhos, protegidos pelo muro 
e a invisibilidade, agrupam-se 
confusos. de cócoras parti-

Guilherme Pupo

                                          1                          
ela se dizia a ovelha apartada 
das outras ovelhas. ela escolhia 
a dedo os seus desafetos e depois 
cuspia neles. ela buscava o escân-
dalo  e a cruz engastando nela 
palavras sem nexos, estilhaços 
e sangue.
irreconciliável ela se despiu 
simulando um novo nascimento 
para continuar sendo a mesma: 
herege. 
ela se dizia a ovelha apartada das 
outras ovelhas... 
mas como gostava de um espelho.

                                         2
as laranjas não eram iguais nem 
tampouco a sede.
não eram iguais os homens nem 
a distância que os separavam.
as laranjas não eram iguais...
mas tinham o silêncio, o deserto 
e a solidão dos campos
sob as cores crepusculares.
não eram iguais os homens nem 
o que dormia nem tampouco o 
que vigiava.
e o que vigiava tentava adivinhar 
os presságios no céu. 

não eram iguais os homens na 
ciência nem no abismo...
mas algumas vezes falavam 
sobre o destino e a saudade.
os homens não eram iguais no 
descanso nem no trabalho.
e por não serem iguais, um após 
o outro, arrancaram as laranjas 
mais agradáveis aos olhos. e nisso 
havia concordância.
as laranjas não eram iguais... 
mas o sumo que delas escorria 
adocicava a lâmina das facas, as 
faces e as mãos.
os homens não eram iguais... 
nem tampouco a sede, o brilho 
das facas, as laranjas.
e o sol nascia sobre o bom e sobre o 

lham um cachimbo que passa 
de mão em mão, levantam, 
andam angustiados pra lá e pra 
cá. sob o crepúsculo o metrô 
desliza, os olhares não olham. 
na margem dos trilhos o lixo, 
o encontro amoroso, alices e 
serafi ns decaídos. 
um deles grita:
- me respeita, não faz isto não 
que eu sou homem..

                                              5
diante da eternidade sempre 
se morre cedo. e quando 
um poeta parte subitamente 
parece que um poema fica 
inacabado,  uma palavra 
deixa de ser pronunciada, 
um segredo fica perdido no 
embaraço da morte. divino 
humanamente divino. divino 
inquieto. sonhador incorri-
gível. irrecuperavelmente 
divino.
divino era um seguidor de si 
mesmo. na sua poesia a indig-
nação dos justos, o humor 
fino e inteligente, a angústia 
dos andarilhos, a ternura da 
criança. caio no perigo de 
rotulá-lo, mas a verdade é que 
divino era um poeta que viveu 
e morreu como um romântico.
acho que respeitamos em 
demasia a sua necessidade 
de solidão...
mas as musas não o abandonarão...
em um dos nossos últimos 
encontros o poeta me falou 
de sua alegria pela descoberta 
dos beats e que ele estava 
escrevendo, além de haicais, 
alguns poemas de maior fôlego. 
fragmentos desse trabalho der-
radeiro circularam em folheto 
distribuído aos amigos.
saudade é o que fica além 
dessas breves palavras...
e o vazio.
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No primeiro instante, já de pernas abertas, mandou:
- O buraco tá aí, você faz se você quiser, a escolha 

é tua.
Inconformado e excitado a um só tempo, que figura 

autoritária de pernas abertas. Hoje em dia os parâ-
metros tomados são outros, é preciso que se diga. As 
palavras já não conseguem mais abarcar tudo o que 
queremos extrair delas, é um esforço penoso, mas 
excita, e excita muito. Eu, mais uma dessas figuras 
autoritárias por detrás do pano ecrã tátil, hoje abaixo 
dos meus dedos, sinto-me muito excitada nesse ins-
tante. E devo ainda fazer aqui um apêndice: sinto-me 
borbulhada de todos os desejos, o buraco tá aí, já 
ficando torto de tesão.

O rapaz – preciso dizer aqui que se trata de um rapaz 
pelo aquilo que sensorialmente o corpo diz tratar-se 
de um rapaz, eu sei o que é um rapaz, no sentido 
bíblico, a problemática do gênero fica aqui poetica-
mente subjacente, dada uma certa incompatibilidade 
de gênios entre esses estudos e o correr fácil literário 
– avermelhado, arfava, como uma flauta prestes a ser 
tocada, arfava mesmo com a ideia da possibilidade 
como ideal, e sim, claro, foderia a moça. Há moças que 
necessitam muito de ser fodidas, eu, mais uma dessas 
figuras fodidas por aí, que sinto-me bastante fodida 
muitas vezes troquei o sentir pelo ser. O transcorrer, 
o mundo é um atulhado de instituições mortas.

Fodida e iluminada, trânsfuga e translucidamente 
lúcida. Ficava lúcida após o coito anal, e depois iria 
limpar os assoalhos.

.

LEONARDA GLUCK
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o Žižzichoen IEfêmero como um passeio de carrossel no 
parque. Como o gosto do chocolate de maçã-
-do-amor recheada. Como aroma que passa por 
lembrança. Como a tua visita sempre rápida. 
Como a troca dos olhares medrosos e o roçar 
das mãos ingênuas. Como um oi, às vezes tão 
indeciso quanto um adeus. Como a vida que 
não deixa rastro do azul que foi o céu visto de 
baixo, um dia. Como qualquer coisa do mundo 
quando se está amando.

Era a gastura em sua pança estorcida. Nunca 
negou sua fome incontrolável. Como quando 
viu os cabelos dela, e voltou para casa rumi-
nando se ela não tinha cabelos demais. E se os 
comesse? Comeu. Após cortá-los pelo rabo na 
aula de biologia. A professora branca soltando 
o giz aos poucos. A classe boquiaberta se vol-
tando em sombra para ele. A tentativa rápida 
de deglutir o maço de mechas enfiado na boca.

O laço desfeito de fita
ainda boiava nos ares quando ele conseguiu.

ANA

Verônica

Verônica

TEXTO I

TEXTO II
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 Era uma vez uma velha. 
A velha mania que eu tinha 
de esquecer de disfarçar 
nos momentos em que 
esconder a embriaguez é 
questão de sobrevivência. 
O dia estava claro quando 
saí do bar aos fundos da 
Praça do Homem Nu, para 
ser mais exato, quando 
me expulsaram de lá. 
Ficou evidente que tinha 
acabado meu dinheiro, e 
o Laércio, que fechava o 
turno da noite, aprendeu 
a me cobrar adiantado 
nessas horas. Torcia para 
que ele morresse atrope-
lado e colocassem outro, 
inexperiente, no lugar.

Convenci o motorista 
do ônibus parado no 
ponto inicial que eu tinha 
sido assaltado. Entrei 
pela porta de trás. Não 
ia aguentar andar até em 
casa, o sol começava a atra-
vessar a espessa neblina do 
amanhecer ensolarado do 
inverno curitibano. Deus, 
como faz falta óculos escu-
ros nessas horas.

Desci no Terminal de 
Santa Felicidade, mas já 
na passagem vi a filial da 
“Igreja Global da Monar-
quia de Deus” que tem ao 
lado. Os malditos esco-
lhem bem onde colocar 
os templos. Desci e fui 
direto à igreja. Estranhei 
o ambiente espartano e 
frio. Havia algumas pes-
soas por ali. Dirigi-me a 
um homem de terno que 
conversava com algumas 
mulheres perto do púl-
pito, imaginei serem fiéis. 
Interrompi a conversa: 
“Com quem eu faço um 
orçamento para tirar o 
diabo do meu corpo?”

As mulheres me olharam 
aterrorizadas, mas senti 
benevolência no engrava-
tado. Seria o pastor? Seria 
mesmo ele um homem 
santo? Digamos que eu 
não estava com o melhor 
dos semblantes, comple-

tava quase vinte e quatro 
horas bebendo, sem banho 
e quase sem comer. As 
mulheres se afastaram e 
ele se apresentou como 
pastor Jamir e explicou que 
era um cristão evangélico 
neopentecostal, que as 
pessoas não eram obriga-
das a fazer contribuições, 
que faziam de boa vontade 
porque sempre recebiam 
de volta em graças. Expli-
cou também que o dia do 
desencosto era na quarta.

Perguntei se eles não pre-
cisavam de um músico para 
animar as missas. “Porque 
todo meu dinheiro foi rou-
bado. Pelo diabo.” Não era 
exatamente uma mentira.

O pastor Jamir esclareceu 
que já havia obreiros sufi-
cientes naquele templo, 
mas que novos fiéis como 
eu seriam sempre bem-
-vindos. Segundo ele, 
bastava frequentar os 
cultos que as coisas iriam 
melhorar.

Fui para casa e pensei 
muito, até a ressaca passar. 
E chorei. Em casa só havia 
pão. O pão que o diabo 
amassou. Comi com azeite 
e chá. Dormi cerca de 
quinze horas. Acordei no 
dia seguinte, peguei meu 
violão Takamine e cami-
nhei até a região do CEFET. 
Lá empenhei meu nobre 
companheiro de boemia 
pela metade do preço que 
valia. Peguei um táxi até 
o templo do pastor Jamir.

Entrei na igreja, estava 
com metade das cadeiras 
ocupadas — ou vazias, 
depende do ponto de vista. 
As pessoas cantavam em 
euforia, devia ser o ponto 
alto do culto. Os músicos 
eram da pior categoria. 
Música precisa de senti-
mento autêntico. Sentei 
isolado perto da porta e 
observei. Nada daquilo 
me compelia a participar.

Da mesma maneira, na 
mesma postura incrédula, 

assisti a diversos cultos, 
dias a fio. Para ser mais 
preciso, assisti a exatos 32 
cultos. Sempre conduzidos 
pelo pastor Jamir.

No 33º, terminado o culto, 
permaneci em meu lugar 
até todos levantarem, fala-
rem entre si e com o pastor, 
até todos irem embora, 
inclusive os músicos. O 
pastor percebeu minha 
presença. Aliás, percebia 
desde que comecei a fre-
quentar a igreja. Ficamos 
no templo só ele e eu. Ele 
no altar, eu na cadeira 
afastada. Começamos a 
nos encarar. Alguém teria 
que ceder.

Acho que o homem se 
identificava tanto comigo 
que não aguentou e veio 
em minha direção: “Ainda 
quer tirar o diabo do 
corpo?”

“Quero, mas quero pagar 
pelo feito. Não preciso 
de ligação espiritual com 
esta fábrica de extorquir 
dinheiro de gente humilde. 
Quanto custa?”

“Me vejo muito em você, 
já fui assim, rebelde. Às 
vezes tenho dúvida se 
os demônios me aban-
donaram, se sou mesmo 
abençoado. Só que para 
fazer o que faço aqui, 
todo dia, eu tenho que 
fazer força para acreditar, 
senão enlouqueço. Ou me 
matam”, falou com muita 
seriedade ao se dirigir à 
porta e trancar por dentro.

Será que ele percebeu 
por baixo da minha barba 
nossa impressionante 
semelhança física? Foi 
isso que quis dizer com 
“Me vejo muito em você”? 
O fato é que o pastor Jamir 
sentou ao meu lado e 
despejou confissões, do 
passado, do presente, do 
homossexualismo contido. 
Colocou a mão em minha 
perna e me olhou pela 
primeira vez sem com-
placência. Era um olhar 

pederasta.
Não foi o olhar que me 

impeliu ao gesto violento. 
Eu só pensei que não 
poderia haver sangue nem 
barulho que chamasse a 
atenção, e pensei no zoo-
lógico humano que tudo 
aquilo representava. Foi o 
golpe certeiro de uma besta 
canina direto no pescoço. 
Ele não esboçou reação, e 
antes que tentasse recobrar 
os sentidos estrangulei, 
com muita força, uma força 
que eu não sabia que tinha. 
Apertei até sentir a carti-
lagem estilhaçando entre 
meus dedos.

Passados meses, lembro 
daquilo que ouvi repetida-
mente na escola, na minha 
família, das minhas mulhe-
res. Sempre disseram que 
destruo aquilo que não 
posso ter. Ora, essa impres-
são que tinham de mim 
tem a ver simplesmente 
com meu jeito de viver com 
autenticidade. Desta vez 
fiz o contrário. Acrescentei 
um elemento novo à minha 
existência: a vida dupla.

Continuo passando dia-

riamente pelo Terminal de 
Santa Felicidade, mas agora 
num carro confortável. Vivo 
de cara limpa (estou falando 
da barba, do cabelo, das 
roupas) numa casa confor-
tável. Só mantenho alugado 
o moquifo em que eu vivia 
antes por precaução. Tenho 
acima de tudo minha horda de 
seguidores, e com eles levo a 
um nível epifânico a hipocri-
sia. Minha igreja particular. 
Não preciso dos bares, tenho 
um muito bem abastecido na 
minha sala, onde me sacio 
diariamente, diletantemente. 
Não quero saber de conversa 
pseudofilosófica de fim de 
noite. Abri mão do desejo 
vicioso em prostitutas, já que 
posso selecionar a dedo as fiéis 
que levo para minha casa, e 
levo muitas, solteiras, viúvas, 
casadas, e com elas devo ter 
procriado de um jeito que nem 
imagino, pois bacantes crentes 
não se atrevem a intimidar um 
homem santo.

Quem diria que eu jamais 
abriria mão do meu roman-
tismo destrutivo? Hoje sou 
um homem santo. Eu só fiz 
abandonar minha identidade.

Então ela se apropriou
                          de mim Gustavo Martins

Orgia, hoje és minha inimiga
Os sofrimentos me obrigam
A me afastar de você
Adeus, violão, amigo leal
Estes versos que eu fiz
Devem ser a rima final
(Angenor de Oliveira, o Cartola)

Guilherme Pupo

Metodicamente 
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A janela abre
o mundo do abismo,

o espelho é o calabouço.
Da sua paz surge

uma áspera indignação,
Existe?

E mesmo se olhando
oculto e vazio,

tem-se pela botânica
o germinar da existência

que brota, ao lado da solidão.

O mais risonho
método
de diminuir o que te faz bem.
O triste risonho
método
sonho.
A vida é medida em centímetros,
pequena vida.

Não pode ser feita por
métodos,
Você falhou.

Metodicamente 
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Renata Mocelin

a vida

VerônicaMedida sem trena, 
tirei o vestido e estava em uma sala de cinema. 
Com um brinco colorido, o esperma evaporando.
Era o filme na frente da janela entreaberta.
Com o vento arrancando de mim os gritos, e meu cabelo já voava todo.
Sem trena, sem medida.
Sem medida era eu e o cineasta, uivando para a noite em um tela.
Que bela era ela, que bela!
Medida sem trena, a menina desinibida em uma cama de cinema.

U
m

a flor que surge 
do torm

ento
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Chovia. Não aquela chuva 
fi rme, mas aquela outra. 
A chata. Que não passa. 
Ele gostava de chamar de 
“molha-bôbo”. E, como 
sempre, achou que não pre-
cisava e saiu sem o guarda-
-chuva. O resultado é que 
entrava na maternidade 
molhado. Cabelo pingando 
e tênis encharcado.

Sempre fi cava admirado 
quando se dava conta 
que uma nova vida tinha 
começado. Naquele exato 
momento alguém nasceu. 
Assim, sem mais nem 
menos. De um segundo 
para outro. Para as outras 
milhões de vidas do pla-
neta nada incomum tinha 
acontecido naquele ins-
tante. Claro que para os 
pais era tudo novidade. 
Desde a manchete do dia 
até os pequenos detalhes 
da rotina, como a primeira 
coisa que aconteceu depois 
do nascimento do rebento. 
Um dia para ser lembrado.

Para os outros era apenas 
um dia normal de chuva 
chata.

A enfermeira segurava 
um pequeno pacote cor-de-
-rosa, se fosse um menino 
seria azul. Ele olhou para 
o pequeno rosto e tentou 
encontrar alguma coisa 
para dizer. Mas era um 
nenê como os outros. Virou 
para os pais com um sorriso 
largo, quase chegando as 
orelhas, e sabia que preci-
sava dizer qualquer coisa. 
Pensou em dizer que a 
menininha era linda, porém 
não saberia explicar exata-
mente o porquê. Um silêncio 
incômodo se instalou. A 

enfermeira deixou a criança 
com a mãe e saiu do quarto.

No corredor ela reparou 
que o chão estava repleto de 
pequenas poças de água. A 
chuva deveria estar forte lá 
fora. A enfermeira estava nos 
milhões que acreditavam 
que aquele era um dia como 
qualquer outro. Todo o dia 
testemunhava o nascimento 
de pelo menos meia dúzia 
de crianças e acreditava 
que tudo durava apenas 
um segundo. O impor-
tante mesmo era o longo 
período que vinha depois e 
terminava na morte. Outro 
segundo.

A novidade para ela 
naquele dia era o convite 
de casamento que recebeu. 
Retirou o convite do bolso de 
seu jaleco. Letras prateadas 
e caricaturas. Sorriu. Festa 
durante o dia e ao ar livre. 
Enquanto passava pela cor-
reria de grávidas, médicos e 
bebês, ela tentava imaginar 
qual roupa poderia usar. 
Tinha que marcar salão, ver 
o sapato e pensar na bolsa. 
Lembrou-se da chuva.

Realmente tem gente oti-
mista neste mundo. Fazer 
uma festa de casamento ao 
ar livre em Curitiba, pisou 
em uma poça, só com muito 
otimismo mesmo.

Ela esbarrou em um senhor 
que andava impaciente pelo 
corredor. Derrubou o con-
vite. Ele fez questão de se 

abaixar para pegar o convite. 
Sentiu as costas doerem. 
Maldição. Será que aquilo 
nunca iria parar? Estendeu 
o convite para a moça e 
tentou sorrir. A enfermeira 
sorriu novamente. Percebeu 
que não era apenas por 
educação, como o dele, mas 
genuíno.

Ficou pensando como 
alguém poderia sorrir em 
um hospital. Porém este 
pensamento foi afastado 
quando outra enfermeira 
surgiu no balcão e chamou 
seu nome. Ele se aproximou 
e entregou a senha. Recebeu 
em troca um grande enve-
lope branco acompanhado 
de um sorriso, este por 
educação.

Ele sentiu vontade de per-
guntar para a enfermeira 
gorda por que o sorriso? 
Aquele envelope poderia 
determinar se ele morreria 
logo ou teria outra chance. 
Mas não o fez. De que 
adiantaria? Abriu o enve-
lope e seus olhos passaram 
por um monte de palavras 
complicadas e números. 
Não compreendeu muita 
coisa e não foi necessário. 
Bastou uma palavra. 

Maligno.
Enfi ou o papel no bolso 

e seguiu para a rua. Não 
sabia o que pensar. Tinha 
se preparado para este 
momento. Não queria se 
desesperar. Claro que tinha 

medo, mas era comum, não 
o preocupava. Só não queria 
desmoronar. Não ali.

Entretanto o que sentia 
era um vazio. Um enorme 
vazio. Buscou por alguma 
emoção, mas nada. Preferia 
ter chorado. Achou que sua 
vida não merecia aquela 
indiferença por sua parte. A 
primeira coisa que pensou é 
que tinha tido uma vida boa. 
Aproveitou cada momento.

Vamos! Reaja! Tudo que 
conseguiu foi atravessar o 
estacionamento e fazer sinal 
para um táxi.

O carro alaranjado parou e 
o motorista fi cou esperando 
que ele abrisse a porta. Lá de 
dentro gritou que o senhor 
teria que sentar atrás. Pela 
janela ele viu que o banco da 
frente estava ocupado por 
um grande arranjo de fl ores.

Assim que escutou o baru-
lho da porta fechar o taxista 
arrancou, tinha parado em 
fi la dupla e ligado o pisca-
-alerta. Como se as luzes pis-
cando lhe desse a liberdade 
para violar qualquer lei do 
trânsito. Escutou o endereço 
que o velho murmurou, 
mecanicamente fez o trajeto 
em sua cabeça e acelerou. 
Estava com sorte, o endereço 
não era fora de mão. Queria 
deixar o arranjo antes do 
almoço em sua casa para sua 
fi lha. Tinha meia hora. Sorriu. 

Conseguiria.
Pelo espelho viu que o 

velho olhava pela janela desa-
nimado. A chuva persistia. 
Diacho de chuva. Essa não vai 
parar, pensou. Mas nada pode-
ria estragar o seu dia. Lembrou 
da primeira vez que sua fi lha 
veio pedir ajuda com as lições. 
Desde aqueles tempos ele soube 
que ela iria longe. Puxou a mãe.

Sem perceber estava conver-
sando. Fazia com freqüência 
apesar de muitos passageiros 
preferirem o silêncio. O velho 
não era diferente, respondia 
apenas com uma palavra e 
mantinha os olhos na cidade 
que passava rápido. Não se 
importou estava orgulhoso e 
precisava contar.

Contou que hoje era o dia 
da formatura de sua fi lha. Em 
direito. Seria doutora. A pri-
meira da família que conseguiu 
ir até o fi m, como ele costumava 
dizer. Tinha comprado as fl ores 
para ela e queria fazer uma sur-
presa no almoço. Ela seria a ora-
dora da turma. Era um honra. 
Ele chegou na cidade sem nada, 
como uma mão na frente e outra 
atrás. A muito custo juntou 
dinheiro para comprar aquele 
carro e trabalhar de taxista e hoje 
era pai de uma doutora. Como 
a vida é imprevisível.

Somente quando disse esta 
frase o velho olhou para ele 
através do espelho. Mas logo 
perdeu o interesse.

O sinal fechou, mas ele pensou 
que conseguiria passar. A chuva 
talvez atrapalhasse seu horário. 
Uma freada brusca. O som alto 
da buzina e um choque leve no 
capô. Ele olhou assustado para o 
rapaz. Estava bem. Não foi nada.

O rapaz bateu com força no 
capô. Estava completamente 
molhado. Xingava a plenos 
pulmões enquanto pegava sua 
mochila no asfalto. Sentia uma 

Assim é a vida
THIAGO TIZZOT
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dor na perna, mas conseguiu 
sair andando. Olhou uma 
última vez para o taxista e 
seguiu seu caminho pela 
rua. Abrigou-se em uma das 
marquises espalhadas pela 
Sete de Setembro.

Levantou a calça e viu a pele 
vermelha e inchada. Pensou 
que poderia ter sido pior e a 
euforia da entrevista ainda 
não tinha passado. Logo 
esqueceu o acidente e estava 
caminhando sorridente para 
casa. Ainda não acreditava 
que tinha conseguido. Depois 
de dezessete entrevistas, 
finalmente tinha conseguido 
emprego. Tudo bem que era 
um estágio e tudo bem que 
não podia chamar aquela 
mixaria de remuneração, mas 
era um começo.

E um maldito barbeiro 
quase acaba com tudo.

Seu coração ainda estava 
acelerado, pelo acidente 
também, ainda não acredi-
tava que tinha conseguido 
o estágio. Lembrou de seu 
currículo, uma página que 
resumiu sua vida e não 
passava de dez linhas. 
O portfolio também não 
ajudava muito, trabalhos 
da faculdade que ele não 
teve tempo para arrumar. 
Mas nada disso importava, 
ninguém podia chamá-lo 
de vagabundo. Tinha seus 
próprios recursos agora.

Caminhava puxando a 
perna machucada, passou 
por uma garota na frente 
de um salão de cabeleirei-
ros, protegia-se da chuva 
na marquise. Pensou em 
dizer que não adiantava 
ele esperar a chuva passar. 
Aquilo continuaria o dia 
inteiro assim, mas no último 

segundo ficou com vergo-
nha e desistiu.

A garota achou que o rapaz 
ia dizer alguma coisa, talvez 
oferecesse um guarda-
-chuva. Nada aconteceu 
e ela ficou olhando para 
os pingos que caíam com 
uma regularidade impres-
sionante. Por várias vezes 
pensou que poderia sair, 
mas ela sabia que acabaria 
molhando todo o cabelo. 
Perderia todo o tempo, e 
dinheiro, passado no salão. 
Apesar do céu cinza seu 
rosto estava radiante. Hoje 
ela completava um ano de 
namoro. O primeiro que 
tinha chegado tão longe, 
era um momento para 
se guardar para sempre. 
Tinha levantado cedo para 
conseguir vencer tudo que 
precisava fazer. Comprou 
o presente e foi para o salão. 
Mão, pé e escova. Queria 
estar perfeita.

Na euforia esqueceu o 
guarda-chuva e agora estava 
presa ali. Há mais de qua-
renta minutos que esperava 
por uma folga dos pingos. 
O restaurante era perto, em 
cinco minutos estaria lá. 
Mas era uma chuva chata. 
Daquelas que seguem o dia 
todo. 12:20. Estava atrasada. 
Teria que arriscar.

Colocou a sacola do pre-
sente na cabeça e protegeu 
o pacote dentro do seu 
casaco e foi. Passos apres-
sados, desviando de poças 
e dos carros que espirra-
vam água. Caminhou por 
quatro quadras e entrou. 
Retirou a sacola e para sua 
felicidade nada tinha acon-
tecido. Tudo estava perfeito. 
Encontrou seu namorado 

sentado na mesa esperando. 
Beijaram-se.

Pediram os pratos e sem 
mais demoras estavam 
comendo. O namorado 
tinha pressa, precisava 
voltar para o trabalho logo. 
Foi um almoço silencioso e 
rápido. Assim que os pratos 
vazios foram colocados de 
lado ela sorriu e colocou 
o presente na frente dele. 
Seus olhos brilhavam. Ele 
abriu o pacote olhou por 
um segundo, agradeceu e 
colocou o presente em uma 
cadeira vazia.

Levantou-se e disse que 
precisava ir. Ela ficou sozi-
nha na mesa. Não compre-
endia o que tinha aconte-
cido. Tantos detalhes, tantos 
planos e nada. Um momento 
tão importante e terminou 
assim. Como apenas mais 
um almoço. Quis chorar, 
mas decidiu que não o faria. 
A vida era feita de detalhes, 
dos bem pequenos, aqueles 
que dão um sabor especial 
à coisa. E ela não queria 
acrescentar o choro naquele 
momento.

Na mesa do lado um celu-
lar tocou. Um toque escan-
daloso que fez o restaurante 
inteiro olhar para a mulher 
que atendeu com firmeza. 
As outras pessoas da mesa 
fizeram silêncio, todos muito 
bem trajados. Executivos em 
um almoço de negócios. Na 
verdade a mulher estava 
recebendo uma almejada 
promoção. Um dia que ela 
tinha esperado por toda a 
sua vida.

Porém a voz chorosa de sua 
irmã ao telefone anunciava 
que seu cunhado acabara de 
falecer. Anotou o endereço 

em um guardanapo e desli-
gou. Ela murmurou algumas 
palavras, ainda chocada com 
a notícia, e desculpou-se, mas 
precisava sair.

Entrou em seu carro e 
fechou a porta. Olhava para a 
água que escorria pelo vidro. 
Não entendia. Tinha estado 
na casa de sua irmã ontem. 
Jantaram e conversaram. 
Não acreditava que agora um 
deles estava morto. O celular 
desviou seu olhar. Era sua 
mãe perguntando quando 
ela ia chegar. Venha rápido.

Ligou o motor e saiu do 
estacionamento. Mas com 
aquela chuva o trânsito 
estava horrível. Filas inter-
mináveis de carros se esten-
diam até os olhos perderem 
de vista. Seguia o caminho 
truncado, acelera, freia, ace-
lera, freia. Falou com ele 
ontem. Um carro não tinha 
respeitado o semáforo de 
pedestres. Ele correndo para 
fugir da chuva não teve o 
menor tempo para reagir. 
Foi o que sua irmã contou 
no celular entre soluços e 
silêncios de choro. Talvez 
se não estivesse chovendo. 
Talvez ele estivesse vivo. Mas 
que bobagem. Não adianta 
pensar assim. Aconteceu. 
Agora é enfrentar.

Acelera, freia, acelera, 
freia. Chegou ao cemitério. 
Passou por uma capela cheia, 
pessoas de guarda-chuvas 
pretos ouviam o padre dizer 
algumas palavras. Mas não 
era a de seu cunhado.

Ela não reparou que 
enquanto subia o lance de 
degraus, um senhor olhava 
para suas pernas. Ele usava 
o uniforme de uma das 
funerárias próximas. O padre 

tinha acabado de começar, teria 
que esperar até ser o momento 
de trabalhar. Precisava matar 
um pouco de tempo. Sorriu ao 
pensar na expressão. Prova-
velmente não fosse a melhor 
ocasião para usá-la.

Ele passou a mão por seu 
cabelo grisalho, algumas gotas 
escorreram pela face enrugada. 
Talvez pegasse uma gripe. 
Desviou seus olhos para as 
pessoas. Algumas choravam, 
outras olhavam seriamente para 
o caixão. Para aquelas pessoas 
seria um dia para se lembrar. 
Muitas voltariam exatamente 
naquele dia no ano seguinte. O 
número iria diminuir até que 
ninguém mais viria. Sempre 
era assim.

Para ele era apenas mais um 
dia de trabalho. Como todos 
os outros. Hoje mesmo já tinha 
transportado dois caixões. No 
começo ficou incomodado, 
sentia simpatia pelas pessoas 
que vinham. Mas agora não 
mais, o tempo tinha cuidado 
para que isso acabasse. Sentia 
seu corpo cansado e sabia que 
não demoraria a ser ele em uma 
das capelas. Mas estava prepa-
rado. Só esperava que no dia 
não tivesse aquela chuva chata.

O padre terminou e ele foi 
chamado. Passou pelas pes-
soas que seguiam para o local 
do sepultamento. Ele olhou 
uma última vez para os olhos 
vazios e sentiu-se aliviado por 
ele não ter que dizer nenhuma 
palavra. Achava que não existia 
nenhuma frase boa para se dizer 
naquele momento. Pelo menos 
nunca tinha ouvido uma. Antes 
de fechar o caixão disse a única 
coisa que veio na sua cabeça. 
Amigo, você acabou de perder 
um belo par de pernas.

Vinicius Ferreira
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Sem pressa
sou poeta
de um poema 
inacabado

: ainda 
espero 
o inesperado.
Instante
A Ana dormiu
amamentando
o Neném
mama dormindo

fico
um tempão
olhando
os dois

a Léia
está no chuveiro
o Lúcio
no videogame

de lá
não percebem
que estamos
sonhando.
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“Ninguém alguma vez escreveu ou pintou, esculpiu, 
modelou, construiu ou inventou senão para sair do inferno.”

(Artaud)

(1º. ATO)

Que era por nenhuma sede de acontecimentos sem 
corpos - e que sendo mais de corpos que de pessoas, 
o gosto. Nada no gosto pelo insípido e inodoro - que 
lhe inspirando ânsias, regurgitando o riso.

(2º. ATO)

Incerto dia, acontecera-lhe aquela tela de Vincent - e 
que lhe tomou a obstinação pelas cores, pelos fulgores 
de intensidade nelas e que se lhe na carne frêmito 
propagassem, formas que de suas forças agitassem. 
E era uma vez como se doravante, cavo o corpo de 
vidro, diverso vibrasse, sob a ação de um timbale.

(3º. ATO)

Por acordes comunicar-se-ia, atadas as cordas do 
alaúde ao visto àquele dia. Foi que por perdendo as 
palavras de razão e aplicabilidade - por fim, perdera 
no nada também o gosto pelas palavras. A articular 
a voz do sopro, passara - que insano, dizem, em 
sol maior de áureo arder, soube-se na saúde de um 
silvo, que por azuis num retinindo... E que migrou. 
Pássaro. Indo.

Sopro
C

lá
u
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A vida é o agora
Se alguém chegar atrasado
Vai ficar de fora

Choveu tanto aqui 
Que até caiu 
Outro pingo no i

Curitiba não nos poupa
Ontem eu tomei um sorvete
Hoje eu tomo sopa

Noite de espanto
Fui baixar um arquivo
Baixou-me um santo

Mudança de turno
Lá vou eu lustrar
Os anéis de Saturno

Viagem astral
Caiu um pedaço da lua
No meu quintal

 i

Alvaro Posselt Do livro TÃO BREVE 
QUANTO O AGORA
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Toda terça

Parte I

As luvas de treino 
estavam surradas e 
não havia mais onde 
por  remendos .  As 
mãos doíam um pouco 
quando socava o saco 
que também foi remen-
dado como tudo no 
ginásio que quase caia 
aos pedaços. Seu salário 
de vigilante noturno 
não lhe permitia gastos 
nesse mês, suas novas 
luvas teriam que ficar 
para mais tarde. Mas 
a vontade e a determi-
nação venciam qual-
quer obstáculo, afinal 
a chance que ele havia 
esperado enfim lhe 
aparecera, essa era a 
sua vez, pensava.

Seu ritmo de treino 
havia dobrado por 
recomendação de seu 
técnico e o pugilista 
estava em sua melhor 
forma. Até então, nosso 
herói não tinha grandes 
feitos em sua modesta 
carreira de pugilista, 
mas aquela luta era 
importante, talvez a 
mais importante em 
sua carreira. “A tevê 
vai estar lá, todo mundo 
vai ver a direita que 
tem esse garoto”, dizia 
seu técnico que agen-
ciava seu pupilo aos 
financiadores para sua 
carreira de lutador. 
Absolutamente, o pugi-
lista tinha uma direita 
potente e já havia feito 
alguns beijar a lona, 
mas ainda penava no 
amadorismo e tinha 
que virar-se entre os 
treinos e seu trabalho 
que, literalmente, lhe 
tirava o sono.

Vivia só, em um quarto 
de pensão. Não tinha 
muitos amigos a não ser 

um ou outro que conhe-
cia na academia  e que 
não o perdoavam por 
ser o único visto como 
promessa. Seu amor 
era o boxe, sua vida 
era o ringue. Já havia 
dois anos da morte de 
sua mãe e ainda a con-
servava em um porta-
-retrato ao lado da sua 
cama. Ali ficou como 
um altar e a falecida 
como santa, beijava-a 
todas as noites antes de 
dormir. Seu pai, nunca 
conhecera.

Faltava pouco para o 
grande dia. O dia em 
que todo o esforço de 
uma carreira suada 
seria compensado. O 
dia em que ele iria 
provar o seu valor 
como pugilista. Tudo 
preparado e arran-
jado e, na véspera, um 
pouco de tensão era 
mais que normal, dizia 
seu treinador. “Preo-
cupante seria se você 
não estivesse nervoso, 
eu estaria uma pilha”, 
acrescentou. Mas o que 
deixou nosso herói um 
pouco encabulado foi a 
chegada de uma figura 
um tanto singular, que 
lhe chamou atenção 
por confabular por 
mais de meia hora com 
seu técnico, um assunto 
deveras importante, 
pois foi tratado a portas 
fechadas.

O pugilista voltou a 
concentrar-se no treino, 
esquecendo o assunto. 
“Não é da minha conta”, 
concluiu.

Parte II

O dia tão esperado 
havia chegado e o ele 
estava confiante. Sabia 
que seu oponente era 
forte e extremamente 

técnico, e não queria, de 
forma alguma, subesti-
mar o adversário, mas 
havia tanta certeza em 
sua vitória que a sim-
ples ideia de perder a 
luta não lhe passava 
pela mente, nem por 
um instante. “Treinei 
muito, mereço essa 
vitória”, pensava, no 
vestiário, poucos minu-
tos antes de iniciar 
o combate, enquanto 
socava em ritmo fre-
nético o punch-ball de 
teto.

_ Um dois, um dois, 
um dois três quatro, um 
dois, um dois, um dois 
três quatro!

Foi interrompido pelo 
técnico, que parecia 
mais ansioso que ele.

_ Ei! Pare um pouco 
aí! Quer ficar cansado 
antes de começar a 
luta? Sente aqui, vamos 
engraxar você e por as 
luvas. Chegou a hora.

Seu treinador amar-
rou as luvas e passou 
vaselina em seu tronco, 
braços e rosto. A vase-
lina servia para resvalar 
os socos do adversário. 
Depois, agarrou forte 
seu ombro e fixou uma 
mirada, que já falava 
por si só, mesmo assim 
disse:

_ Eu nunca tive uma 

chance como a que você está 
tendo. Nunca fui um excelente 
boxeador, mas desde sempre 
soube reconhecer um, e você 
tem a chama - enquanto o 
técnico lhe instruía, se podia 
ouvir o burburinho que se for-
mava fora do vestiário antes 
de começar o combate.

_Professor, eu...
_Cale-se que eu não acabei 

ainda – interrompeu o treina-
dor – como estava dizendo, 
sei reconhecer um atleta com 
futuro e lá fora está o seu 
futuro. Sua carreira como 
boxeador depende dessa luta 
de hoje. Há pessoas hoje aqui, 
que lhe darão uma chance se 
virem o que eu vejo todos os 
dias, é só o que eu peço, seja 
o que você é naquele ringue 
e derrube-o, nocauteie aquele 
desgraçado! Você não sabe o 
quanto me sacrifiquei e estou 
me sacrificando por você. 

O pugilista achou exagerado 
o drama de seu treinador, 

Marcos Barreto

Vinicius Ferreira

principalmente quando viu 
que uma lágrima lhe corria 
o rosto. 

_Eu te considero o filho que 
não tive, e estou muito feliz 
por você, como um pai fica 
feliz por seu filho. Vá lá e 
mostre a eles com quem eles 
estão se metendo!

O pugilista sentiu-se aliviado 
quando o treinador soltou seu 
ombro. Havia achado estra-
nho todo aquele discurso 
“sentimentalóide”, não pare-
cia com o homem reservado 
que fora seu técnico durante 
os anos que convivera com ele 
na academia. “Que choradeira 
maluca foi aquela?”

Parte III

O ginásio estava cheio a 
ponto de surpreender até os 
mais otimistas. Como seu 
técnico havia prometido, a 
imprensa e sua parafernália 
estavam em peso. Alguns 

Guilherme Pupo

  O pugilista (ou oração de natal)

Guilherme Pupo
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figurões observavam o 
movimento, mas fixa-
ram os olhares em nosso 
herói quando ele foi 
apresentado. Com o 
típico roupão, o pugilista 
caminhava em dire-
ção ao ringue com seu 
rosto oculto no capuz, 
dando-lhe um aspecto 
misterioso. Seu treina-
dor caminhava ao seu 
lado carregando algu-
mas toalhas como um 
fiel escudeiro, e alguns 
dos que treinavam com 
ele vinham logo atrás, 
todos uniformizados for-
mando equipe. Ao subir 
o ringue e passar pelas 
cordas, fez um aque-
cimento, dando socos 
no ar. O juiz chamou 
ambos os lutadores para 
adverti-los das regras 
básicas. O lutador deu 
uma olhada intimida-
dora em seu adversário 
e voltou para o canto do 
ringue, a fim de receber 
suas instruções finais 
para o inicio da luta.

_ Não se esqueça do 
que te disse, mantenha 
a calma, não se afobe, 
estude bem o adversá-
rio e derrube-o no ter-
ceiro ou quarto assalto, 
quando ele já estiver 
cansado. Use seu direto 
para abrir o supercílio. 
O sangue faz com que 
a visão embace. Vá lá, à 
hora é agora!

Em meio aos gritos e 
urros dos que esperavam 
o começo da luta, soou 
o gongo. O pugilista 
dirigiu-se ao centro do 
ringue e estendeu seu 
braço em cumprimento 
ao seu adversário, mas 
esse o ignorou. Como 
havia sido orientado, 
manteve sua guarda 
fechada. Observava e 
defendia-se das inves-
tidas do seu oponente, 
girando e saindo do seu 
raio de ação, soltando um 
jabe aqui e ali. O primeiro 
assalto foi tecnicamente 
pobre e quase sem ação, 
provocando algumas 
vaias dos descontentes 
mais fervorosos.

_Estamos bem - disse o 
treinador que estava no 
córner _Eu conheço esse 
figura, agora ele vai vir 
como um touro a fim de 
decidir a luta. Sua guarda 
vai abrir um pouco e você 
poderá encaixar alguns 
golpes.

Soou o gongo e, como 
havia previsto o córner, 
o lutador veio com tudo 
para decidir o confronto. 
O pugilista desviava das 
rápidas investidas do 
oponente encaixando 
um golpe aqui e ali, mas 
esse assalto foi melhor 
para o seu oponente que 
havia posto o pugilista 
nas cordas e castigado a 
ponto levá-lo a lona. Mas 
sua queda foi acidental. 
Enroscou-se nas cordas 
atrapalhando-se nos pés. 
Soou o gongo e o segundo 
assalto havia acabado. 
Seu adversário pontuava 
à frente.

_ Eu previ essa queda! 
– disse o treinador _ Ele 
pensa que você já era, 
mas ele é quem está se 
cansando. Segure mais 
um pouco. Mais esse 
round apenas. No quarto 
assalto ele terá cansado e 
você vai derrubá-lo.

A platéia estava em 
polvorosa. Já não havia 
mais vaias.

O terceiro round tinha 
começado e as previsões 
do treinador haviam se 
concretizado. O  pugilista 
mais uma vez foi para as 
cordas, mas segundos 
antes de acabar o assalto, 
conseguiu encaixar um 
de seus famosos golpes 
de direita, abrindo um 
talho acima do olho 
esquerdo do seu adver-
sário, fazendo com que 
o sangue cobrisse todo 
o seu rosto.

_ É isso aí, garoto, esta-
mos no cronograma! – 
incentivava-o enquanto 
lhe enxugava o rosto do 
suor _ Agora é o momento 
certo para atacar com 
tudo, concentre-se no 
supercílio ferido. Quero 
ver aquele cara na lona. 
Vamos lá, essa é a hora!

Soou o gongo e o nosso 
herói foi com tudo para 
cima do seu adversá-
rio, que já demonstrava 
cansaço e apreensão. O 
curativo que haviam feito 
em seu supercílio abriu 
já no primeiro golpe, 
cobrindo seu rosto com 
sangue. Nosso pugi-
lista, mais descansado, 
castigou seu oponente 
nas cordas, com diretos, 
ganchos e cruzados tão 
bem colocados, que fez a 
platéia delirar em êxtase. 
Seu oponente já não 
aguentava mais e caiu 
semi-inconsciente depois 
do último golpe que 
levara. A luta havia aca-
bado. Como num filme, 
todos que ali estavam 
invadiram o ringue para 
abraçá-lo e dividir com 
ele o sabor de uma vitória 
suada que, a muito, havia 
cultivado. O repórter da 
tevê local, entre ombros 
e apertos, extasiado com 
que havia testemunhado, 
em vão tentava romper a 
multidão para conseguir 
sua entrevista histórica. 
O pugilista, ainda um 
pouco tonto com tudo 
que estava acontecendo 
,percebeu a ausência do 
seu treinador.

_ Onde está o professor? 
– perguntou a um de sua 
equipe.

_ Não sei, estava aqui 
agora.

O u v i u - s e  u m  s o m 
agudo, um estampido, 
vindo do vestiário. Pare-
cia um tiro.

Epílogo

Mestre Sansão obser-
vava seu melhor aluno, 
que batia com destreza o 
saco, dando golpes ligei-
ros e precisos, enchendo 
seu professor de orgu-
lho. “Esse garoto está 
pronto”, pensava. Seu 
devaneio foi interrom-
pido quando entrou, a 
passos largos, uma figura 
bastante conhecida pelo 
mestre.

_ Temos que falar... 
a sós – disse-lhe. _ há 

algum lugar reservado 
nessa pocilga?

_ Siga-me – entraram 
num escritório recheado 
de troféus de lutas anti-
gas, fotos do mestre com 
Mohamed Ali, Rock Mar-
ciano e uma em destaque 
com Eder Jofre, davam 
uma importância monu-
mental ao lugar.

_Você sabe por que 
estou aqui... Não sabe?

_Sei muito bem! – disse 
o mestre.

_ Então, você sabe o que 
deve fazer, você vai dizer 
pro seu garoto perder. Tem 

muito dinheiro investido nisso, 
eles mandaram lhe dizer que se 
seu garoto vencer, eles acabam 
com você. Nem essa pocilga 
que você chama de ginásio vai 
ficar em pé, entendeu? - o outro 
socou a mesa como que intimi-
dando _ estamos entendidos?

_ Sim entendi muito bem 
– disse o mestre. Com um 
tapinha no rosto do profes-
sor, ao estilo carcamano, o 
outro se despediu. 

Antes de sair, olhou para 
cima e para os lados, com 
desdém. Escarrou no chão 
na saída.

Vinicius Ferreira

Guilherme Pupo
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Sarah sentiu seu corpo 
amarrado ao chão, em 
vigas metálicas com 
talvez o triplo do peso 
de seu corpo. Sentiu a 
vibração de algo se apro-
ximando. Estava numa 
completa escuridão. Foi aí 
que começou a se lembrar 
de como e porque havia 
terminado ali.

“Não vou te perder de 
novo”, jurou Oscar, bei-
jando de leve a boca de 
Sarah, encostados num 
túmulo. “Que horas ele 
chega?”

“Já deve estar perto”, 
respondeu Sarah, depois 
de olhar para o relógio. 
“Vá ali... Morra”

Oscar se afastou, lar-
gando vagarosamente a 
mão da mulher, sempre 
com um sorriso de canto 
de boca, desviou os outros 
túmulos, pisou na grama 
e caiu. O sol projetava a 
sombra de uma cruz ao 
seu lado. Oscar permane-
cia imóvel.

A vibração se intensifi-
cava no chão, mas Sarah 
não conseguia enxergar 
o que se aproximava. De 
repente, uma mão encos-
tou violentamente em seu 
rosto. Sarah começou a 
gritar. A mão começou 
a segurar seu queixo, 
para que não se mexesse. 
Quando enfim parou de se 
debater, Sarah teve um de 
seus olhos abertos forço-
samente e uma luz branca 
fortíssima se acendeu a 
menos de um palmo de 
distância de seu rosto.

Sarah gritava em deses-
pero, mas cada vez que se 
movimentava, percebia 
que era inútil, pois estava 
muito bem amarrada às 
vigas de ferro.

“Onde ele está?”, per-
guntou uma voz vinda 
de trás da luz que parecia 
incandescer seus olhos. 
Sarah não respondeu, 
apenas continuou gri-

tando e chorando.
“Onde ele está?”, insis-

tiu o homem, logo após 
distanciar a luz do rosto 
de Sarah.

“Eu não sei!”, gritou, de 
olhos fechados. “Você me 
cegou!”

O homem por trás da 
luz era Franco, o marido 
traído que jurou vingança 
ao homem que havia des-
truído sua família e sua 
vida, Oscar.

Franco havia contra-
tado Oscar para traba-
lhar como garçom em 
seu restaurante e de sua 
mulher, e ninguém preci-
sou alertá-lo de que algo 
mais intenso que o con-
tato profissional estava 
rolando entre o novo 
empregado e Rafaela, a 
esposa do patrão. Já na 
primeira semana de Oscar 
no restaurante, Franco 
já havia percebido uma 
nítida mudança no com-
portamento de sua esposa. 
O flagrante não demorou. 
Em uma manhã chu-
vosa, Franco chegou de 
surpresa no restaurante, 
antes do expediente, e 
surpreendeu Rafaela, 
de joelhos, chupando o 
novo funcionário Oscar, 
na cozinha. Tomado de 
raiva, começou a cuspir 
xingamentos contra o 
casal, enquanto se apro-
ximava. Oscar levantou 
a calça rapidamente e se 
afastou, enquanto Rafaela 
se levantava e tentava se 
explicar com o marido. 
Franco olhava fixamente 
nos olhos de sua esposa, 
não dando bola para 
Oscar. Ao se aproximar da 
mulher, agarrou-a pelos 
cabelos e a jogou no chão. 
Oscar correu para fora da 
cozinha. Franco pegou 
um rolo de madeira que 
estava ali perto, enquanto 
Rafaela gritava e pedia 
calma. Sem ter tempo 
para pensar, Franco então 
agarrou sua esposa pelos 
cabelos mais uma vez, e 
pediu em voz sóbria:

“Abra a boca”

Rafaela começou a chorar 
e clamar por calma. Franco 
deu um golpe com o rolo 
de madeira nos dentes 
cerrados da esposa. Rafa-
ela se debateu no chão 
por um momento, tentou 
se defender com as mãos, 
mas, fraca, não conseguiu.

“Abra essa maldita 
boca”, repetiu o ameaça-
dor Franco.

Sem escolha, Rafaela 
entreabriu os lábios. O 
sangue do machucado 
do primeiro golpe contor-
nava seus dentes e come-
çava a escorrer pela lateral 
da boca. Seus olhos fecha-
dos, então, não a deixaram 
ver Franco enfiar com toda 
sua força o rolo de madeira 
o mais profundo possível 
em sua garganta.

A mulher começou a 
vomitar sangue e a ter 
espasmos, até desmontar-
-se em um desmaio. Franco 
continuava socando o 
objeto na garganta de 
Rafaela, até que pudesse 
sentir o rolo de madeira 
batendo no osso mais pro-
fundo da boca da esposa, 
que sobreviveu apenas 
mais alguns minutos.

Franco, então, largou 
tudo, levantou-se rapi-
damente e pegou uma 
grande faca de cortar 
carne que estava pendu-
rada perto dali, e saiu da 
cozinha, atrás de Oscar. 
Foi surpreendido no hall 
de entrada do restaurante 
por dois guardas apon-
tando armas.

Largou a faca no chão 
e se entregou. Oscar 
observava do lado de fora 
do restaurante, ao lado 
dos policiais que havia 
chamado.

Franco cumpriu os deze-
nove malditos anos de 
sua pena na prisão com 
apenas uma ideia, que 
permaneceu imutável 
inclusive na hora em que 
foi solto e desde a hora 
em que havia entrado na 
cozinha do restaurante: 
matar Oscar.

 “Você aí se achando a 

esperta... Filha da puta...”, 
resmungava Franco, ilumi-
nando o próprio rosto com 
a forte luz branca.

Sarah permanecia de 
olhos fechados.

“É melhor você me falar 
onde ele está. Ou eu acabo 
com sua raça aqui mesmo”

“Você me contratou! 
Você quer que eu faça o 
serviço ou não? Foi um mal 
entendido!

Agora me solta daqui, 
caralho!”

“Engraçada você, mata-
dorazinha de merda! Onde 
ele está?”

“Eu não vou te falar!”, 
gritou Sarah.

Franco tirou uma arma de 
seu paletó e deu um tiro no 
pé da mulher, que gritou 
desesperadamente.

“Só pra você saber...”, 
dizia ele seriamente nos 
intervalos dos gritos de 
Sarah. 

“...O próximo tiro... Vai 

ser no joelho”, Sarah se con-
torcia o máximo possível. “E, 
puta merda, dizem que tiro 
no joelho é mais doloroso do 
que na cabeça!”

“Tudo bem! Tudo bem!”, 
g r i t o u  S a r a h .  “ V a m o s 
conversar!”

“Não quero conversar!...”, 
respondeu Franco dando um 
tiro para cima. “...Vadia!”

Sarah gritava de medo. “Só 
quero que me diga onde ele 
está! É a única chance de você 
sobreviver. Com um pé a 
menos, é claro, porque este aí 
já está todo fodido, mas pelo 
menos você vai estar viva. E, 
pelo pouco que me conhece, 
pode perceber que eu levo a 
sério a minha palavra”.

Franco, logo que saiu da 
prisão, percebeu que não 
poderia colocar sua conta 
em risco e matar com as 
próprias mãos o pivô de seu 
abismo, Oscar, ainda que 
esta fosse sua vontade maior. 
Aproveitou-se das amizades 

Velhos amores nunca morrem
M at h e u s 
Lara

Verônica
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conseguir contato de uma 
assassina profissional, que 
atendia pela alcunha de 
Vespa-do-mar. Sarah rece-
beria uma gratificante quan-
tia em dinheiro para achar, 
prender e torturar Oscar, 
deixá-lo cara a cara com 
Franco, e por fim, matá-lo. O 
fetiche de Franco era ver ser 
inimigo sofrendo um pouco 
do que ele havia sofrido na 
prisão. Porém, os planos de 
não colocar sua mão na hora 
da morte de Oscar tiveram 
que sofrer modificações, 
quando vieram as conse-
quências do encontro entre 
Sarah e Oscar.

O inverno trazia um vento 
forte, e eis o motivo pelo qual 
Oscar estava todo coberto 
quando Sarah o encontrou 
na rua. A ideia da assassina 
era seduzi-lo primeiro, para 
ter a liberdade de levá-lo a 
lugares mais seguros para 
um sequestro eficaz.

Encontraram-se de frente 
em uma rua deserta. Ela, 
sem nunca tê-lo visto antes, 
saiu de dentro do carro de 
Franco e foi ao encontro da 
vítima. Simulou uma torção 
de tornozelo.

“Moça, você se machu-
cou?”, veio preocupado 
Oscar, escondido embaixo 
de roupas de inverno.

“Não, obrigada”, conti-
nuou Sarah.

“Consegue caminhar?”
“E obrigada pelo ‘moça’. 

Acho que...”, fingiu não con-
seguir firmar o pé no chão. 
O carro de Franco já havia 
sumido na névoa. “Não, me 
ajuda aqui”

Oscar apoiou o braço de 
Sarah em seu pescoço, e 
ajudou a assassina a atra-
vessar a rua.

Ela agarrou-se fortemente 
a Oscar, tudo perfeitamente 
simulado.

“Posso ver?”, perguntou 
Oscar, descendo as mãos 
perto do tornozelo supos-
tamente machucado.

“Claro .  Entende  de 
machucados?”

“Sou médico”, respondeu 
Oscar, massageando com 
cuidado a gelada perna de 
Sarah.

“É mesmo?”
“Não”, ambos riram.
“Não quero te incomodar. 

Obrigada pela ajuda”, 
agradeceu Sarah colo-
cando no rosto o sor-
riso irresistível que todo 
homem gostaria de rece-
ber de uma bela mulher.

“Não estou fazendo 
nada de útil. Eu te oferece-
ria uma carona, mas estou 
sem carro, vamos entrar 
naquele café ali”, apontou 
Oscar. “É melhor você não 
forçar o caminhar. Dica de 
médico”

Oscar pediu dois cafés 
e sentou-se à mesa à 
frente de Sarah. Ficou 
olhando para ela por 
alguns instantes.

“Ainda não sei seu 
nome”, disse Oscar.

“Sarah”, disseram Oscar 
e a assassina ao mesmo 
tempo, para espanto da 
“Vespa-do-mar”.

“Como você sabe?”, per-
guntou Sarah.

Oscar tirou os óculos, 
o cachecol e o gorro que 
cobriam seu rosto e sorriu.

“Nunca imaginei que 
fosse te ver de novo”, 
disse, olhando no fundo 
dos olhos de Sarah.

“Oscar!”,  exclamou 
a assassina, pulando 
para dar um abraço no 
conhecido.

No fim daquele mesmo 
dia, quando se encon-
trou com Franco, Sarah 
garantiu:

“Vai ser mais fácil do 
você imagina”

Oscar e Sarah cresceram 
juntos. Quando crianças, 
eram melhores amigos. 
A amizade foi se desen-
volvendo e, ainda bem 
jovens, um acabou se tor-
nando o primeiro amor do 
outro. Moravam em casas 
vizinhas, mas devido ao 
medo de serem repre-
endidos pelos pais, se 
encontravam no cemitério 
da cidade, na quadra da 
frente. Para maior segu-
rança, não iam juntos até 
o local de encontro. Oscar 
ia por um lado da quadra, 
Sarah ia pelo outro. Tudo 
meticulosamente prepa-
rado para que pudessem 
se encontrar apenas no 
local onde jamais pode-

riam ser descobertos: na 
frente do túmulo de Lia 
Benevides.

“Acho que estão nos 
espiando”, Oscar sempre 
dizia a mesma coisa.

“Gente viva? Acho que 
não”, respondia Sarah, brin-
cando e ao mesmo tempo, 
tentando causar medo.

“Se um dia eu te perder, 
vou achar que os espíritos te 
levaram”, acreditava Oscar.

“Se um dia eu te perder, 
eu quero te achar aqui nesse 
lugar”, respondia Sarah. 

“Pronto?”
“Sim”, respondia Oscar, 

animado, fechando os olhos 
e fazendo um bico com a 
boca.

O estalo das pequenas 
bocas se encostando era 
rápido e tímido, e sempre 
seguido de um corar 
de bochechas. Logo em 
seguida, não se olhavam de 
vergonha, e corriam para 
fora do cemitério, cada um 
por um lado, e só se falavam 
quando se encontravam na 
frente de suas casas nova-
mente. E repetiam esse 
processo quantas vezes 
quisessem ao dia.

Quando mais velhos, já 
menos tímidos, com um 
pouco da malícia que a 
maturidade os ofereceu, já 
tinham a liberdade de andar 
de mãos dadas pelo menos 
na escola. Os encontros em 
frente ao túmulo de Lia 
Benevides ainda ocorriam, 
mais por tradição do que 
por necessidade, até porque, 
com o tempo, se tornou 
muito mais fácil apenas 
pular o muro e ir para a casa 
vizinha.

Porém, a separação dos pais 
de Sarah marcou também a 
separação de Oscar com sua 
amada após anos de relacio-
namento “sério”. Sarah foi 
morar com a mãe em outro 
estado e nunca mais viu 
Oscar, apesar de também 
nunca tê-lo esquecido. A 
idéia de matar um velho 
amor acabou dividindo 
Sarah entre razão e emoção. 
Dinheiro ou um grande 
amor.

“Sua palavra? Como você 
quer que eu confie em 

alguém que não conheço?”, 
perguntou a ofegante Sarah, 
tentando ao máximo achar 
uma posição que não lhe 
causasse tanta dor no pé 
baleado.

“Você está louca pra levar 
mais uma bala, mesmo. 
Vamos lá”, disse Franco, 
saindo de perto de Sarah e 
caminhando até o canto da 
sala onde estavam. Acendeu 
a luz e sentou-se na única 
cadeira do local. “Não tenho 
pressa. Quanto mais tempo 
você demorar pra me falar 
onde o filho da puta está, 
mais tempo você vai ficar 
aí presa, com o pé fodido 
e o joelho arrebentado”, 
Franco apontou a arma para 
o joelho de Sarah.

“Não!”, ela gritou, de olhos 
fechados.

Franco armou o revolver, 
apenas para que Sarah 
ouvisse o barulho, já que 
estava de olhos fechados.

“Por favor, não! Você me 
contratou!”, pediu Sarah.

“Ah! Agora eu te con-
tratei?”, gritou Franco, 
levantando-se da cadeira 
e indo em direção a Sarah 
novamente. “Agora você 
quer falar de profissiona-
lismo, é isso, sua vadia?”, 
gritava Franco chutando o 
pé baleado de Sarah, que 
gritava sem parar. “Você 
é a pior assassina que eu 
já vi na minha vida! Pelo 
amor de Deus! Que merda 
de assassina se apaixona e 
passa pro lado da vítima?! 
Envolvimento amoroso no 
trabalho, se quer saber, me 
deixa puto da cara! Você não 
faz ideia!”

Sarah ficou em silêncio, 
apenas tentando controlar a 
dor e ouvindo as palavras de 
Franco. Começou a pensar 
em Oscar.

“Comece a falar, Vespa-
-do-mar! Cinco, quatro, 
três...”, insistiu Franco, pres-
sionando o cano do revolver 
contra o joelho de Sarah.

“Eu preciso te contar uma 
coisa”, confessou Sarah ao 
lado de Oscar, deitados na 
cama de solteiro do aparta-
mento de Oscar.

“Eu também”
 “O que eu tenho feito... Da 

minha vida”
“O que?”
Lágrimas começaram a 

se acumular nos olhos de 
Sarah.

“O que foi?”, preocupou-
-se Oscar.

S a r a h  a b r a ç o u - o 
for temente .

“Eu não quero que você 
saia daqui quando eu 
falar”

“Não vou sair. Prometo. 
Não te falei que também 
preciso te contar uma 
coisa?”

Sarah limpou as lágri-
mas, sentou-se na beirada 
da cama, puxou sua bolsa 
e entregou a Oscar.

“Abra, por favor”,  pediu.
Oscar olhou dentro da 

bolsa. Tirou uma arma e 
ficou olhando para Sarah.

“Eu fui contratada, 
Oscar... Pra matar você”, 
contou a assassina, fitando 
os olhos de seu amado.

Oscar largou a arma no 
colchão e abraçou Sarah. 
Ela, chorando.

“Franco...”, falou Oscar 
baixinho.

“Sim!”, alarmou Sarah. 
“Foi ele! Ele que me está 
me pagando!”

“Imaginei... Esse cara é 
perigoso”

“O que você fez pra ele?”
“Há muito tempo, ele 

matou a própria esposa. 
Eu era amante dela. Desde 
aquele dia, ele quer me ver 
morto. Não vai sossegar”

“Oscar!”, chamou Sarah. 
“Olha pra mim”, disse, 
puxando o rosto de Oscar 
em direção ao seu. “Eu não 
vou te matar. Não posso 
te matar de jeito nenhum. 
Eu não imaginei que iria te 
ver de novo, não sei o que 
fazer agora. Eu não vou 
te matar, Oscar! Eu não 
preciso desse dinheiro”

Oscar abraçou Sarah por 
um longo tempo, antes de 
pedir:

“Venha viver comigo”
“Não dá... É muito arris-

cado pra você”
“E se eu quiser correr 

esse risco?”
“Não... Por favor, não”
“A gente foge pra outro 

estado, outro país, qual-
quer coisa. Eu trabalho, eu 
posso conseguir dinheiro 
pra gente até você con-
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seguir um emprego. Não 
quero ver você trabalhando 
pra gente como ele”

“Ele quer te ver morto, 
Oscar. Você precisa conse-
guir escapar de mim. É isso, 
vou dizer que não consegui, 
assim vou perder o dinheiro, 
mas você consegue fugir”

“E por que você não mata 
Franco?”, sugeriu Oscar.

“Como?”
“O último trabalho da 

assassina Sarah”
“É muito perigoso”
“Não se for bem plane-

jado. Se algo der errado”, 
disse Oscar, segurando a 
mão de Sarah. “...Eu estarei 
do seu lado. Não te falei 
que também queria te falar 
algo?”

“O que?”
“Que velhos amores 

nunca morrem. E nunca 
vão morrer”

Oscar e Sarah planejaram 
a morte de Franco de várias 
maneiras, e resolveram uti-
lizar o próprio contexto a 
seu favor.

“Não vou te perder de 
novo”, jurou Oscar, beijando 
de leve a boca de Sarah, 
encostados num túmulo. 
“Que horas ele chega?”

“Já deve estar perto”, res-
pondeu Sarah, depois de 
olhar para o relógio. “Vá 
ali... Morra”

Oscar se afastou, largando 
vagarosamente a mão da 
mulher, sempre com um 
sorriso de canto de boca, 
desviou os outros túmulos, 
pisou na grama e caiu. O 
sol projetava a sombra de 
uma cruz ao seu lado. Oscar 
permanecia imóvel.

Sarah correu para a entrada 
do cemitério, por onde 
Franco vinha entrando.

“Mudança de planos”, 

anunciou a assassina.
“O que aconteceu?”, per-

guntou o senhor.
“Ele percebeu que era uma 

emboscada. Tive que matá-
-lo antes de o senhor vê-lo”

“Mas puta que pariu, 
não falei que queria falar 
com ele?! Agora esse filho 
da puta vai pro inferno 
sem saber quem mandou 
matá-lo!”, reclamou Franco. 
“Cadê o corpo?”

“Ali do outro lado do 
cemitério”

“Quero ver. Vai que você 
matou o cara errado”

Franco se aproximou da 
grama onde Oscar estava 
jogado. Neste momento, 
dois homens saíam do 
carro de Franco sem Sarah 
perceber, e se aproximavam 
do local onde a assassina 
estava. Franco, sem cuidado 
algum, se aproximou ofe-
gante de Oscar e, ao virar o 
corpo para o seu lado, para 
ver o rosto, foi surpreen-
dido pelo seu inimigo estar 
vivo e apontando uma arma 
para sua barriga. No susto, 
Franco caiu e conseguiu 
pegar sua arma escondida 
no paletó e dar um tiro. A 
bala de Oscar não atingiu 
ninguém e quando Sarah 
ia pegar sua arma na bolsa, 
sentiu seu braço amortecido 
por uma forte agulhada de 
um dos caras que haviam 
descido escondidos do 
carro de Franco. Oscar 
pulou o muro e fugiu, com 
o braço machucado pelo 
tiro de raspão que levou de 
Franco. Sarah foi carregada 
para o carro.

Com muletas e um pé 
enfaixado, e com o rosto 
coberto de marcas roxas, 
Sarah voltou ao cemitério 
dois dias depois. O caminho 

foi lento até conseguir chegar ao 
lugar onde queria. O túmulo de 
Lia Benevides. Como esperado, 
ao se aproximar, Sarah viu um 
corpo deitado, era Oscar.

“Oscar!”, gritou de longe, 
séria.

O homem levantou, estava 
com um braço machucado. 
Correu em direção a Sarah.

“Como você sabia que eu 
estava aqui?”, perguntou 
Oscar.

“Você disse que não iria me 
abandonar. E eu te falei que se 
um dia eu te perdesse, era nesse 
lugar que eu ia te achar”

“O que aconteceu com seus 
olhos? E seus pés?”

“Estou completamente 
fodida”, respondeu, olhando 
para o nada. “Conhece a Vespa-
-do-mar?”

“Vespa-do-mar?” 
“É. Não é uma vespa... Não 

tem vespa no mar”, a voz 
de Sarah estava confusa, e 
o que falava parecia não ter 
sentido. “São medusas. Um 
dos animais mais venenosos 
do mundo. São traiçoeiras. 
Aparecem na praia e matam 
os banhistas em menos de 
cinco minutos. Atacam tudo 
que aparece na sua frente. 
São assassinas por natureza, 
profissionais de verdade”, 
Sarah, atordoada, não olhava 
nos olhos de Oscar.

“Eu passei dezenove anos de 
merda na cadeia, sem nada.”, 
gritava Franco, chutando o 
corpo de Sarah ainda preso às 
vigas metálicas. “Você passou 
a porra da sua vida sem esse 
filho da puta, e agora fica apai-

xonadinha?! Que profissional 
de merda!”, Franco apontava 
a arma para o corpo de Sarah 
sem pensar, como se fosse dar 
um tiro, mas mudasse de ideia 
no segundo anterior ao disparo. 
“Você precisa matar esse cara! 
Sua vida se resume ao seu tra-
balho! Você mata as pessoas! 
Você ama matar as pessoas! É 
um amor antigo!”

“Eu amo... Eu amo”, respon-
deu Sarah, atordoada.

“Onde ele está?”, perguntou 
Franco. Apontou a arma pra 
cabeça de Sarah. “E essa é a 
última vez que eu pergunto. 
Eu juro. E eu valorizo minha 
palavra”

“Túmulo de Lia Benevides”, 
respondeu, atordoada.

Oscar olhou para o pé de 
Sarah, sangrando, mesmo que 
enfaixado. Seu rosto desfigu-
rado de tão inchado. E escutava 
suas palavras, uma voz enro-
lada e em tom baixo.

“Velhos amores nunca 
morrem. E eu...”, dizia Sarah, 
enquanto Franco surgia apon-
tando uma arma para Oscar. 
“Eu amo o que faço”

Oscar caiu de joelhos com 
dois tiros no peito, e morreu 
na frente de Sarah. A assassina 
olhou para trás e viu Franco 
guardando o revolver no 
paletó. Franco fez um sinal 
de aprovação com a cabeça e 
deixou a maleta com dinheiro 
encostada ao lado do túmulo 
de Lia Benevides, o local 
onde Sarah encontrava Oscar 
no tempo de sua mais pura 
inocência.

Verônica
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       Vá, que vai acabar. Férias de julho 
passa rápido. Vá. Vá logo. Vá rápido. 

      Reúna os cara todos e vá. À praia, 
junto com todo mundo. Todo mundo 
mesmo. Vá pensando em sexo. Vá se dar 
bem. Você não vai fazer sexo. Mas você vai 
lembrar, pro resto da vida, e vai morrer 
de rir sempre que lembrar, daquele seu 
camarada que bebeu muito, que vomi-
tou muito, que entupiu a única privada 
da casa em que vocês vinte ficaram. Vá 
morrer de rir.

      Tu não vai poder ir. Tu foi escolhido 
pra fazer plantão na firma. Tu pensa: 
por quê tu? Mané. Óbvio: É porque tu é 
muito bonzinho, muito quietinho, muito 
timidozinho e, mesmo com essa gravata 
mais ou menos que tu bota, tu não conse-
gue disfarçar essa tua cara de hippie que 
tu tem. Óbvio: Tu vai passar o plantão 
de fim-de-semana escrevendo poesia na 
firma. Vai.

      Vá, que vai ser péssimo. A família 
lá, andando na rua da sorveteria, você na 
frente, suado. A sua esposa, digníssima, 
cheia de creme em cima das queimaduras, 
a perna toda empolada de mordida de 
borrachudo, logo atrás de você, sofrendo 
muito, muito. O seu filho adolescente, 
vestido de preto, do outro lado da rua, 
querendo muito que você perceba, o 
quanto ele, de cabelo todo assim, ignora 
você. Os menores querem dinheiro pra 
comprar alguma coisa. Qualquer coisa, o 
tempo todo. E, lá no final da fila, a Vovó, 
que é sempre mais ou menos ninguém. Se 
não fosse a irritação que ela provoca em 
você, vá saber por que, ela seria ninguém 
mesmo. Você tem que ir. Todo mundo 
vai. Vá.

      Vá, mas vá com cuidado. A violência 
está solta por aí. Ainda mais nestas férias 
de meio de ano. Mas, um dia, a gente 
expulsa com esse Direitos Humanos 

daqui. Só aí que resolve.
      É sol, é céu, é sal, é sábado, é amor. 

Vá se preparar para o amor. Vá se pre-
parar para ser feliz. Você tem que ser 
feliz. Felicidade é amor. Se você tem o 
corpo arredondado, a pele bem cuidada, 
o bronzeado ou a palidez no tom exato, 
o espírito jovem, a mente preparada para 
viver novas experiências, disposição para 
estar sempre inventando moda, acesso ao 
que há de mais moderno a nível de tecno-
logia de ponta, um sorriso largo sempre 
estampado no rosto, se você é muito feliz, 
você vai ter um amor neste sábado. Se não, 
não. Vá obrigatoriamente feliz.

      Não. Não vá. Você é diferente. Você 
não é igual. Eles são uns neuróticos, 
enquanto você é legal. Essa gente se 
esfregando pelas ruas, suada, feia, sem 
dente, vendendo coisa barata, comprando 
coisa que não devia ser vendida, bebendo 
pinga, berrando palavrão, fazendo farofa, 
comendo espetinho de camarão, dançando 
música de bundinha, berrando o hino do 
Vasco, não, você não é assim, urrando, 
usando sabonete e shampoo na cacho-
eira, xingando o motorista do ônibus que 
arrancou brusco, reclamando com o táxi 
que parou na faixa de pedestre, feia, feia, 
feia, você não. Você, não. Diferente, bonita, 
linda, o corpo arredondado, a pele bem 
cuidada, o bronzeado ou palidez no tom 
exato etc. etc. etc. moderna, tecnológica, 
diferente de tudo isso que anda por aí, 
pronta para ser feliz neste sábado, longe 
de todo mundo, só você e o cara que é o 
cara, tomando vinhozinho, ouvindo jazz, 
planejando uma viagem inesquecível para 
uma ilha na Indonésia que só ele conhece, 
longe dessa gente igual, suada, diferente 
de você, que nunca suou, e dele, que sabe 
fazer um prato doce-picante, receita tailan-
desa que inclusive é muito afrodisíaca, pra 
você, que é ótima, diferente neste sábado. 

Amando uns aos outros
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estopim                               {meu verso}                

memórias à beira de um estopim,
ou de como vivemos de negações para colher afirmativas

                                  {como uma mão aberta esperando
      um cumprimento que não vem}

memórias à guisa de um motim,
ou de como o fato de existirmos já anula a existência de Deus

memórias à beira de um estopim,
ou de como a lágrima que não derramei
 pelas torres gêmeas são verdadeiras

memórias à beira de mim mesmo,
ou de como, em mim mesmo,
sou memórias e fatos – sou concreto e acontecimentos

    {como uma boca aberta
                                      esperando um beijo que não vem}

memórias à guisa de um motim,
ou o motim em torno de minhas memórias?
        :         explodo?

estopim à beira de minhas memórias,
ou de como o pavio descansa em minhas mãos
– e o fogo em tuas
:     explodimos?                                   !

                                   {como uma trincheira aberta
                                 esperando a granada que vem}
                                                                             mem
                                                                     órias 
                                                                                   a

O homem normal existe. O homem normal tem um corpo e 
uma cabeça na qual dois olhos duas orelhas um nariz e uma boca 
dentro da qual uma língua vinte e oito dentes e duas obturações. 
O homem normal pentea cabelos ondulosos. O homem normal 
se estende pelo pescoço abaixo um par de sovaco ralos pêlos 
dois bicos de peitos um tronco liso com costas vertebrais espinha 
dorsal dois braços curtos umbigo sujo um pênis murcho um saco 
escrotal pelancudo duas coxas com pêlos dois joelhos escuros 
duas pernas tortas dois pés com frieiras e dez dedos com unhas 
roídas. O homem normal termina nas extremidades. O homem 
normal tem uma boca pela qual entra objetos consumidos. O 
homem normal tem duas nádegas dentre as quais um ânus e pelo 
qual dejetos são expelidos. O homem normal contabiliza trinta 
e nove pintas no rosto mais catorze no peito uma na cabecinha 
do pênis cinco somando as pintas no par de pernas e quatro na 
testa. O homem normal espreme cravos que nascem do nariz 
adunco. O homem normal enfia um dedo no buraco do nariz 
e retira o pó ranhoso filtrado pelos pêlos. O homem normal 
introduz a meleca na boca. O homem normal engole a meleca. 
O homem normal almoça. O homem normal tem consciência 
de um intestino no qual ocorre a digestão. O homem normal 
acorda após a sesta com remela nos olhos cabelos desalinhados 
corpo amassado bafo na boca. O homem normal bebe água. 
O homem normal se refresca com o líquido bebido. O homem 
normal completa quarenta anos calça trinta e nove mede um e 
setenta com massa corporal de setenta quilos. O homem normal 
envelhece diante do espelho. O homem normal teme o câncer de 
próstata. O homem normal atentou para o tamanho o dedo do 
médico particular. O homem normal da cor branca. O homem 
normal grau colado se profissionalizou em contabilidade. O 
homem normal é denominado de: o Contador.

Inventário do h
omem normal
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Quase

m
em

ór
ia

sà
be

ir
ad

eu
m

es
to

pi
m

m
em

ór
ia

sà
Rafael Nolli

Verônica



Jjaneiro 2013
20

O silêncio é branco e dói
uma estrela subverte a solidão. 

Alexandre Marino

No desterro do instante
um homem sem rosto
                   sem pátria
atravessa a avenida
como um pássaro
na noite glacial
 
Balé débil na dança das horas
 
O ritual se repete:
em cada lixeira,
garimpo das sobras
 
        Só a lua o abastece
        da claridade que lhe cabe
        nessa carnifi cina de sombras
        nesse latifúndio dolorido de silêncios
        e carência de estrelas.     
 
              O sol que amanhã virá,
inevitável para nós,
será tão intempestivo para ele
como as ruínas de um pão dormido.
 
Sem limites
para a solidão
ele colhe a dura oferenda
 
do que se amigalha no caos
do que surge das privações
 
em meio à beatitude do nada
 
               que santifi ca seus desertos
 
enquanto tenta (re)colher
no pomar infértil da vida
os frutos amargos
                da manhã estéril
(ou sempre adiada).

O sol aceso em meus olhos
fere a estrangeira gestação dos vazios.
 
Há tempo demais nos relógios da cidade:
eternidade com seus cupins de aço
varando nossas entranhas
para o triunfo do imponderável.
 
Estamos purgando a existência
com esses ponteiros insolentes
condenado-nos a um destino de fadigas
ou a nenhum registro nos obituários.
 
Pedra dentro do tempo,
a morte, como a mó,
impõe o ritmo das coisas:
pacientemente nos esfarinha,
grãos de nada
                                    num pomar de bactérias.

Verônica
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