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Editorial
Cartas do Leitor

Anunciantes
R$ 30 – Nova Mania (total R$30). 
R$ 50 – Joaquim; Avon; Acquamille; Fisk; Calceaki; Água 
na Boca (total R$ 300).
R$ 100 – Toda Letra; Defenestrando (total R$ 200).

Assinantes
R$ 25 – Laís Valério Gabriel. R$ 50 – Th iago Lisarte; 
Tiago Franco; Tetê Arruda; Mateus Senna; Paulino Júnior; 
Ivan Gambus; Enio Vermelho; Rosiane Freitas; Adriano 
Scandolara; Aldir Blanco   ; Gustavo Jugend, Klayvann 
Camargo, Luciano Furstenau; Aline Rezende (total R$725).

Despesas
Assinaturas R$ 160 / Distribuição R$ 100 / 
Impressão R$ 1.090

Receita R$1.255
Custo total R$1.350

Balanço R$ -95

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO DE 2014

Publicações

Olá! Gostaria de saber se ainda há tempo para submeter material
 para ser publicado na edição de janeiro. Atenciosamente,

Natan Schäfer

Como faiz?

Como fazer para mandar carta? 
Magdaleno Carlo Tarahumara

Da Redação: Basta enviar algo para 
jornalrelevo@gmail.com, Magdaleno.

Amor para toda a vida

Melhor impresso da vida. Amo.
Gabriela Wegner

Vida longa ao RelevO!
Marco Antonio Santos

Capa de dezembro

Uma capa mais linda do que a outra.
Monique Portela

Que capa.
Mateus Senna

Demais! Estão lindas a diagramação e as ilustrações!
Fabiano Vianna

Reclamação

Por que vocês não publicam mais fotogra
 as? Alguma coisa contra 
esta fundamental forma de arte? Acho muito errado.

João Paulo

Da Redação: Essa parte fundamental fi ca aos cuidados da Marceli 
Mengarda. Ela é a responsável pelo nosso projeto gráfi co e manda e 
desmanda nisso tudo. Mandamos o endereço do apartamento dela 

no seu e-mail para vocês resolverem isso numa queda de braço.

É como um jogo de xadrez contra a máquina: por melhor que seja a 
nossa preparação, o programa sabe de todas as nossas possibilidades e 
calcula um número maior de alternativas. A derrota é inevitável. É como 
aquele livro do Gabriel Garcia Márquez que todos citam. Por mais que 
façamos o nosso melhor, a morte é inevitável. É como prevêem todos os 
especialistas em comunicação desde xxxxx. Em 2015, em 2027, em 2045: 
logo não restará um impresso para contar história. O 
 m está próximo.

Apesar de tudo, aqui estamos, iniciando mais um ano, trazendo 
mais uma parcela de autores e ilustradores, insistindo nisso de querer 
ser em papel, tentando minimizar prejuízos e abrir novas portas. É 
evidente que precisamos melhorar nossa presença digital e aprimorar 
a comunicação de nosso trabalho com seu público possível. Mas, assim 
mesmo, um tanto macunaímicos, chegamos a quase cinco anos de 
história, à 64ª edição, mais de mil autores publicados.

O que queremos dizer, agora que os blogs estão morrendo, que algumas 
redes sociais estão fechando ou perdendo força ou irritando cada vez mais 
seus usuários, e vemos o retorno 
 rme das newsletters, vejam só?, que 
o nosso impresso segue com seu recorte da produção contemporânea, 
impondo um limitado registro hagiográfico da história e buscando 
entregar um apanhado de afetividades e experimentos.

Os paus de selfie passam e os impressos ficam – contanto que 
consigamos fugir da produção para nosso próprio umbigo e 
entreguemos algo que não seja mais do mesmo. Não é tarefa fácil.

Uma boa leitura a todos.

Janeiro, ainda impresso
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Ombudsman
Whisner Fraga

Entre o virtual e o impresso, a sobrevivência

Quem publica o que quer que seja, onde quer que seja, normalmente, 
é porque quer ser lido. Há quem se sinta realizado com cinco ou seis 
leitores. Há outros que não deixam por menos de cinquenta mil. Até aí 
não existe problema nenhum e todos podem viver felizes para sempre 
com os fatos. A situação muda quando o objetivo da publicação é obter 
lucro. Neste caso, o leitor é essencial e é preciso um número mínimo de 
consumidores para que o 
 m seja atingido. Questão de sobrevivência. 
Assim, qual é a função deste jornal?

Os editores terão de se fazer esta pergunta. Não que 
 car em cima do 
muro não seja uma opção. Vejamos: aqueles que publicam o RelevO 
querem somente que a verba que entre dê para cobrir as contas? Ao que 
as prestações de conta indicam, isso acontece. Todos aqueles que compram 
o jornal o leem, efetivamente? Aí é pergunta mais complexa. De qualquer 
maneira, o formato impresso supre todas as necessidades do leitor?

A questão do suporte já foi tratada por diversos autores, algumas 
vezes de forma brilhante, outras nem tanto. Acontecerá que a 
 cção, 
a crítica literária, a poesia, um dia mudarão. E a mudança está ligada, 
evidentemente, a todo esse problema do formato e da divulgação. O 
ser humano é curioso, mas também preguiçoso. Assim, a “evolução” do 
suporte também passará pela viabilidade tecnológica e pelo conforto.

O tema da convivência pací
 ca entre o que é impresso e o que é virtual 
ainda tem muita lenha para queimar e só tempo para nos elucidar o que 
ocorrerá. O que não muda, a meu ver, o caso deste jornal. Literatura é 
um produto que não vende? Depende. Primeiro, os editores devem se 
questionar: eles querem distribuir um produto? Porque isso é possível, 
há inúmeras obras escritas ou não que são comercializadas como 
produto. Não há nenhum julgamento de valor nessa minha a
 rmação, 
estou apenas lidando com um fato.

O que não é produto vende? Sim, claro. Da mesma forma que o que é 
produto pode não vender também. A arte pode ser um produto? Sim, 
claro, dependendo do conceito de arte. No campo artístico, para ser 
bom tem de se vender pouco? Não necessariamente. Evidentemente 
que dependemos do público. Sartre pode até chegar um dia a ser mais 
vendido no Brasil do que Paulo Coelho, mas dificilmente será mais 
compreendido que o escritor tupiniquim.

Os editores do RelevO terão de decidir: querem produzir algo de 
vanguarda ou querem agradar a todos e vender bem? Aumentar a tiragem? 
Ou querem revelar, de fato, talentos do meio literário? Porque revelar talento 
nem sempre garante leitura imediata, mas com certeza garante um público 
menor, porque mais restrito, o das pessoas interessadas neste assunto. 
Publicar somente textos de qualidade ou fazer uma concessão ou outra? 

Independente de qualquer decisão, a do suporte continua como ponto 
central. Neste sentido, é fundamental que o periódico procure outros 
meios de incentivar a literatura. Por exemplo, organizando eventos, 
como debates, ciclos de palestras, saraus, que tenham como tema a arte, 
pois para mim está claro que um dos propósitos deste jornal é divulgar 
a arte. Isso, por acaso, não seria também uma mudança de plataforma? 
Ou, no mínimo, diversificação.

Agora, sobre a menina dos olhos: um concurso literário. O Brasil é muito 
carente de concursos literários. Há quem defenda por aí que os leitores 
de escritores em nosso país são outros escritores. Se nos atentarmos para 
a quantidade de originais que o RelevO recebe, a necessidade de se peneirar 
o diamante, a solução é óbvia: o jornal precisa lançar o seu próprio concurso. 
Mas, combinemos: com um bom prêmio em dinheiro para os vencedores, 
que ninguém escreve por idealismo. Comer é preciso. Ora, por acaso isso 
também não representa uma alternativa de divulgação, uma alteração de 
mentalidade, uma alternativa de suporte?
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sexo noturno, bocas e peitos insalubres no Leblon
em São Gabriel da Cachoeira, as Kiriris, 

caladas
as meninas marisqueiras

os meninos nos canaviais
nos sinais, meninos e meninas

nos laranjais,’  sonhos, peles e digitais viram Sumo
nas lavouras de fumo

urticária, câncer, doenças respiratórias
consumo

e isso nem é um poema
e você nem acabou de pagar as prestações da tv
crianças produzem carvão com restos em lixão

telencéfalo altamente desenvolvido e polegar 
opressor

matadouros
sangue, vísceras, fezes

cachaça
ninguém segura este rojão

fábrica de tijolo, Cabul, Afeganistão
vidas solares, insolação

e isso nem é poema
dois McDonald’s feliz, por favor

Nutella, Hershey, Nestlé
grãos de cacau, Costa de Marfim, trabalhadores 

mirins
o mundo é um moinho

cata-vento, catadores de lixo
e isso nem é
eles nem são

colheita de pimentão no Novo México
de maçã em Nova Iorque

de sorgo no Texas
e isso nem

você nem aí
maior escala com custo mais baixo

Taiwan, Camboja, Cingapura, Hong Kong, Coréia 
do Sul, Malásia

sentados no cimento, de asas quebradas
just do it

Adidas, Puma, Mizuno, Nike
é isso

tráfico de órgãos
de drogas

a cidade é de deus
é

não dorme, neném, que a cuca vai pegar

sobre pássaros que são capazes 
de cruzar longas distâncias e de 
passar muitos dias sem dormir
Carla Carbatti

M
ariana Benevides 
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Escritores são pneumáticos. Escrevem com as orelhas. Todos engolem um gato 
por dia. Conheci um que apagava cigarros na perna e dava nomes às marcas. 
Alguns são tão verdes que quase brilham no escuro. Por isso, pedia aos malditos 
deuses que me livrassem da frivolidade de ser escritora. Queria apenas ter muitos 
livros na estante. Também, não queria chegar ao frívolo pensamento: tudo bem, 
se surgir qualquer trapaça do destino, tenho os livros. Possuem um peso na 
estante muito importante para os escritores, que nem sempre precisam ler. 
Eles engolem um gato por dia, olham as capas, unham as caspas e adivinham 
o enredo. Mas são artistas, então devem 
 car lá. Pensei: tenho uma lamentável 
condição mental. Meus argumentos são trôpegos. Mas tenho livros. Só de 
olhar a estante, temia sofrer de dependência intelectual em alto grau. Me via 
morta batendo os punhos na janela de um asilo, com a camisa branca e de 
mangas longas e atáveis às costas gritando no ouvido de desprevenidos: sou 
escritora, ouviu? tenho livros! Por isso, resolvi ser apenas uma garota bêbada 
casual. E psiquiatra. Era só ir ao bar e ouvir o que a galera tinha para falar.

No bar, escritores estão sempre reclamando de novo. Depois dizem que a 
vida pode ser linda. Que podemos alçar voo e dar sorrisos redobrados de 
paixão numa janela pro azul. Tem dias que pra eles tudo é belo, incluindo o 
que é medonho. E tudo que está mal, na verdade está é bem. Via muito essa 
doença, felizmente não é contagiosa. Por que essa mania?

Eu sofria o cão por um homem. Saudade roía e como roía a maldita. “Detonada, 
devastada, sem estrada pra fugir”, cantou a cara Angela Ro Rouca. Um homem 
nu com tesão às vezes não resolvia minhas teses. Por isso, resolvi me corrigir: 
escrevi Quenga de plástico. Um livro sobre o que eu não sentia. Sobre o sexo que 
eu já havia feito e nunca mais faria. Eu estava condenada a contar histórias que eu 
nunca mais, en
 m, gozaria. Minha boceta não falaria tanto. Até hoje digo: Shhh, 
Quenga de Plástico, assertiva. Shhh, mundo. E o mundo inteiro grita: Vamos trepar!

Depois de publicado, fui expulsa da família e de todo o gênero humano. O que 
jamais considerei uma falha. Agora eu não era mais escritora e poderia medicar 
os ventríloucos, poetas da morte, os do asfalto.

Um dia, no bar, um escritor desses que dá o cu por uma frase, disse: hoje não, 
Ju, hoje não vou te comer. Mas eu não havia pedido. Só estava amarrando meu 
rabo de cavalo ao lado dele e mexendo as ancas sem querer. E isso bastou para 
que ele, um famoso escritor, soltasse essa anedota aqui: Hoje não, desculpe, →

Um gato por dia
Juliana Frank

Mariana Benevides 
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mas não. E aquele ar de poeta-estivador capaz de enganar multidões a 
respeito de sua rigidez. Eu pensei que fiz uma cara de ‘tudo bem, não 
queria dar mesmo’. Mas, acabei fazendo a cara errada, a expressão de 
quem queria dar, porque não havia pensado no assunto.

Achei melhor mudar o seletor. Conversar com os diletantes, vai que alguém 
topa um assunto sem foda dialética, pensei. Mas pensei errado mais uma 
vez, porque estavam compenetrados, confundindo suas ambições com suas 
qualidades. Um deles disse assim: Ju, quer ver o meu pau ou o meu poema?

É. Eu escrevi Quenga de plástico. Também 
 quei solteira por causa do livro. 
Então escrevia secretamente sobre nuggets — pequenos pensamentos oleosos 

e rançosos acerca do meu afeto rastejante. E depois de fritar uma porção deles, 
secar com papel toalha e alimentar a alma obesa, pensei: pra que papel toalha?

Mas tinha a Fáu. Parceira em destruir bússolas e errar a hora. Mas hábil 
como uma ave de rapina quando o ponteiro dizia que cedo ou tarde era 
hora de contar mentiras a desconhecidos. Uma noite, batemos no bar em 
um cabeludo com uma camiseta da AK-47. Ele queria sentir a quentura 
da minha vagina. Noutra, fomos expulsas por grades de ferro verdes. Mas 
permanecíamos imutáveis ali. Como o velho tio, o frequente frequentador do 
bar do bairro, o mamífero. Alguns achavam que morávamos ali perto. Outros, 
os mais espertos, percebiam que já acordávamos por lá. Eu fui civilizada ali, 
bebendo com inimigos e pedindo dinheiro a estranhos e discutindo com 
os bêbados ruidosos. E Fáu gostava de sentar do lado de fora do bar, ficar 
vendo as pessoas passarem, esperava que talvez elas pudessem se dirigir a 
mim e a ela, irritar bastante. Tem noites em que nada pode ser mais fértil do 
que encontrar um imbecil. Ela esperava um pouco a� ita, roendo o canto das 
unhas até sangrar. Eu dizia: calma, serumana, em breve aparece alguém aqui, 
pede um cigarro, esquece de fumar e despeja uma torrente das nossas asnices 
preferidas. Sempre deu certo. Nos agradava muito dizer o que fazíamos e 
de onde viemos, sempre mirando o fundo do copo. Combate. Nocaute de 
bêbado contra bêbado. Louco contra louca. Sempre saíamos ilesas.

Foi então que eu tive uma epifania. Dessas que acometem todos os 
escritores: dos grandes comedores de merda, até os comedores de merda 
ainda maiores; dos diletantes até os que ocupam a minha categoria — os 
diletantãs. Pulei e quase quebrei o piso do bar: vou escrever um livro sobre a 

Fáu! Vou dizer que ela 
 ca aqui sentada esperando que alguém possa chegar 
com toda a força para me comer e também para comê-la e isso nunca acontece. 
Não vou poupar ninguém. Vou relatar nossas conversas duras com caras 
de pau mole e mostrar que é possível destruir a vivacidade de um bêbado em 
menos de três rodadas de cerveja. E então nós vamos rir e cantar, guardar 
todas as nossas armas para o próximo pulha, para a linha de frente e para o 
próximo livro. Depois de publicar o próximo, serei uma grande psicoetileóloga, 
e psicóloga e zen budista e reichiana e tomarei um Frontal para transar de lado.

Tudo isso acontecia porque a Fáu tem um coração de pedra-pomes. E 
ela gostava de dizer isso, ela ainda precisa dizer isso. Ela não quer saber da 
histeria de Freud. É de pedra-pomes. Flutua. Ela não quer ouvir falar 
de Freud. Nem eu. E isso não tem nada a ver com o amor. Tem a ver com 
essas pessoas que não acreditam que simplesmente estamos a 
 m de rir um 
pouquinho da miséria legítima. Nós nos amamos do pior jeito. Bebemos 
bílis e veneno e cuspimos na boca da outra. Sempre fomos amigas de: desce 
uma cachaça. Nunca teve: amiga, vamos tirar um raio X. Estávamos abertas. 
Se alguém passasse e quisesse tomar uma conosco, apertar nossa bunda ou 
simplesmente atrapalhar o � uxo da nossa memória, levava canivetada no joelho.

Preciso escrever um livro sobre Fáu. Sentei. Assoprei os dedos e escrevi. E 
como uma mulher às vezes tem que fazer o que uma mulher tem que fazer, 
escrevi. O John Fante me ensinou que um homem tem que começar por 
algum lugar. Escrevi: Meu coração de pedra-pomes. E lá se foram dez, quinze, 
vinte páginas. Eu estava exultante porque estava escrevendo um livro sobre 
ela. Uma das dezessete melhores pessoas do mundo. Eu parava para beber 
café e fumar um cigarro porque isso estava acontecendo.

Até que resolvi me ler. Escrevi um livro sobre uma personagem que se 
chama Lawanda. Trabalha em um hospital. Coleciona besouros. É louca 
de pedra-pomes. Esqueci de escrever o livro dos escritores estivadores e 
bêbados de pau mole e sobre as pessoas que queriam a nossa saliva.

Por isso, gostaria de deixar aqui uma pergunta: Fáu, você coleciona besouros? •
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Uns olhos verdes de miolo amarelo, brilhando em 
sorrisos de antecipação. Olhos.
Um jeito de pegar no cigarro, familiaridade, hábito, 
um jeito de acender o cigarro. Dedos.
A boca fumando o cigarro, os lábios envolvendo o 
cigarro. Os dedos. Os lábios. A boca.
Um alô ao telefone, grave, expectativa, e o arrepio 
por dentro. A voz.
Um qualquer coisa que dá vontade de mais, de ouvir 
mais, de olhar mais, de 
 car mais. Espera.
Espera. Antecipação. Expectativa.
Mais.

******
Os lençóis amarfanhados. As roupas pelo quarto. 
A porta que ficou destrancada: pressa demais, 
tesão demais. Ufa.
Uma mão passando de leve pelo corpo morno e 
satisfeito.
Um mordiscar na nuca, uma língua indolente, 
ainda, mais e quase tudo de novo. Quase.
Os olhos fechados. Suspiro. Lembrança. Delícia.

PEQUENOS 
PRAZERES 
BISCATES: 
LISTA
Renata Lins

Texto originalmente publicado em www.biscatesocialclub.com.br.

Mariana Benevides 
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Para Edilson Pereira, o verdadeiro autor desta história.

O senhor Borges, já quase cego, escrevia – em sua biblioteca pessoal – para não-sei-
qual-Beatriz. Tomado pelo desejo de ser quem era, o velho – com um quê de di
 culdade 
– se levantou para buscar em uma das suas estantes um tomo da “Divina Comédia”, em 
uma tradução alemã guardada por ele há anos.

O livro, um presente benigno do amigo Macedônio, era pouco mais antigo que a sua 
edição preferida. No entanto, as ilustrações (35 águas-fortes) daquela perfeita versão 
a transformava em uma obra de arte. O afeto do senhor Borges por aquela específica 
impressão de Dante fez com que recusasse, um tanto constrangido, é verdade, um 
pedido de empréstimo de Bioy Casares, que contrariado e enciumado, se calou diante 
da peremptória negação.

Enquanto circulava entre as estantes, Borges imaginou – e gostava de se imaginar assim 
– perdido entre miríades de livros. Ele pensava em câmaras hexagonais repletas de obras 
de todo o mundo. Os livros do mundo todo estariam ao alcance de suas trêmulas mãos.

Quando despertou daquele daydream já estava com a edição de a “Divina Comédia” 
consigo. O senhor Borges queria usar versos do Paraíso em sua carta. Ele chegou a 
re� etir em como assinaria: Virgílio ou J.L.B. Mas somente quando se sentou novamente 
para terminar o que havia começado a escrever é que se deu conta de que o livro – com 
capa dura de couro – estava corroído por uma traça.

O buraco esculpido por aquele pequeno demônio era milimétrico em seu diâmetro, 
porém consumia cada uma das páginas. Borges folheou em busca de alguma folha 
intacta. O revés foi notório: a traça havia devorada cada página com um rigor artístico. 
Um pingo de tinta caiu sobre a mesa, o velho escritor limpou a diminuta sujeira com a 
manga do paletó preto e o líquido se camuflou no tecido rapidamente.

Nesse instante, em uma fração ínfima de tempo, Borges foi atraído a olhar para o 
buraco. No mesmo momento a raiva de ver o livro comido pelo inseto se desmantelou 
e, com a visão reduzida, olhou para dentro do furo. Borges trouxe o livro tão perto do 
rosto que podia sentir o frio do couro na pele.

O buraco, antes milimétrico, se revelou imenso. Dentro daquele ponto estariam 
todos os outros pontos que compunham o universo. As cores vibravam em seus olhos 
e Borges sentia como se a cegueira o houvesse abandonado. Inebriado pela descoberta, 
o velho colocou o livro novamente sobre a mesa, trouxe a bengala para perto de si e 
apoiou as duas mãos sobre ela.

Quieto e sozinho, Borges sabia exatamente o que tinha encontrado.

a traça
Jonatan Silva
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Quando acordo e te vejo de costas, ali dormindo nesse nosso colchão no chão, dá vontade de desenhar nas suas costas 
com a língua. Sobe um desejo de abraçar teus ombros e te acordar com mordidas na orelha. Você de costas é um convite 
para sentir teu coração no peito. Te puxar de barriga para cima e me aninhar por algum tempo, corpos roçando, pernas e 
pêlos misturados, me encaixar no teu morno e pensar que às vezes mentiras podem ser verdades por alguns minutos.

Quando acordo e te vejo de barriga para cima, você sabe que não resisto a subir em você, começar a beijá-la do 
umbigo até o queixo e de volta até a buceta. Sempre tenho mania de te acordar, porque você sorri ao me ver ali 
querendo mais. Agora tenho você, nessa casa vazia, com o tempo que temos para sermos duas. Dali a pouco sei que 
tudo vai acabar, mas agora só meu corpo nu, pedindo você.

Somos nós aqui outra vez, você disse. Porque é mesmo improvável esse nós, porque apesar de nos beijarmos tanto e dormirmos 
tão bem juntas, amanhã é outro dia e não há nós todos os dias, nossos dias correm ao sabor da água salgada que corrói as cordas.

Sempre preferi as manhãs para transar, porque assim o resto do dia fica mais tranqüilo, porque saio com o sol 
no rosto e nosso cheiro ainda grudado no meu corpo. É quando gozo no seu ouvido, quando você enfia seus dedos 
bem fundo e eu dou aquela paradinha sem ar com o rosto entre seus seios. É quando nossos corpos caem suados e 
entorpecidos. É aí que eu te beijo com mais desejo e cumplicidade. Sempre estamos juntas aí.Q
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CAIXA DE ENCAIXES
Ronald Magalhães [24.09.1986]

Baratas passeiam
ratos rugem
moscas defecam
e há quem continue
deixando escapar
a fantasia.

Há greves de bancários, garis, professores, lixeiros
previdenciários, motoristas de ônibus, estivadores,
funcionários do Inamps (médicos inclusive) e entre
muitas categorias mais, este verso/passeata.

Marrecas de brinquedo
bois de neon
vacas de presépio
e existe um intenso molho pardo
no teu falar, no batuque dos teus dedos.

(íntima)

Eu e Tu
dois vocábulos nus
Tu e Eu e Tu
reverberações 
extasiantes
de um texto cru.

Ainda ocultos nas tuas pupilas
os movimentos de fundo político
que hão de explodir culturalmente.

(para citar num sábado lá pelas 18 horas)

Exponho este gesto fraturado
pra que tenhas a citação de sábado;
Abro todos os embrulhos da alma:
pra que con
 ras os preços das discórdias;
Ofereço essa parada sertaneja de sucessos
pra que não vejas a extensão das pastagens
do teu óóóóóóóóóóóccccciiiiiiiiiiiiiiiooooooo.

Pra citar num Sábado lá pelas 18 horas
te credito as neuroses todas citadas
no esplendor da aurora.

(impulsão)

Existe um Domingo
fora dos parques e das matinês
Um Domingo sinuoso e oblongo
dentro da tua roupa-jeans.

Um domingoso longe
da provisória harmonia
das famílias domingantes;
dentro de uma luxuriosa
capela feita braços e seios cor de rosa;

Um domingôl nas redes que tecemos
fora  dos  bares  e  dos  motéis, à margem
da caligra
 a dos garçons.
Longe das letras falsas dos cheques.

Existe, sim, o dominguel, o domingulho
o domingótico; invenção/desinvenção
de posições-poemas domingueróticas
i n t e r e s s a n t í s s i m a s.
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Atravessou a rua para comprar cigarros na frutaria; porque ele 
era assim, às avessas. No seu olhar, a incredulidade e o anseio 
invisíveis aos outros olhos. Exalava indecisão – e a cigarro, 
naturalmente –, mas andava para frente com uma firmeza nos 
passos que ela invejava. Segurando um jornal do dia anterior, 
ela pensava em nada, mas o encarava. Talvez fosse exatamente 
a convicção dos seus pés em seguir adiante que a atraía tanto 
assim. Ou talvez o seu desapego com o passo dado, tão livre de si 
mesmo. Ela andava com ele, sem estar lá.

Indagava a si mesma o porquê de ele andar naquele trecho da 
cidade sem ao menos olhar para os lados ou para o alto. Olhava 
apenas para frente, de um jeito curioso. Ela avistou tudo o que ele 
deixou de ver e, rapidamente, tornou a 
 tá-lo. Alimentou, naqueles 
poucos segundos, uma paixão ávida pelo que ele oferecia.

O tempo parou e, numa fração de segundo, planejou maneiras 
de abordá-lo de frente e mergulhar profundamente nos seus olhos. 
De alguma forma, sentiu que em um canto daqueles olhos negros 
estaria o seu mundo e as respostas para suas inquietações. Mas 
seus pés não tinham a mesma convicção que os dele, então não 
se moveram. Argumentou em silêncio a favor de sua desistência e 
voltou a correr os olhos sobre as letras, 
 ngindo qualquer interesse 
no que lia; e nunca mais o percebeu.

Conto da descoragem
Fellipe Gaio

Mariana Benevides 
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Penso numa Toy Story dos livros e a ideia me atrai. 

A existência de uma alma entre-capas, dotada de 
ação e pensamento independente, é consoladora. 
Os volumes ganhariam uma sobrevida para além 
dos dias que passaram abertos diante do leitor. O 
livre-arbítrio daria motivo à sua existência, à sua 
permanência como objeto. O mundo físico necessita 
de presenças físicas.

Toda biblioteca particular é um currículo a registrar 
o adensamento intelectual do dono. Ali estão os 
autores de impacto que talharam sua literatura para 
adolescentes impressionáveis, antes tão adorados e 
agora relegados à prateleira anterior. Os textos de 
domínio público, ideias originais e revolucionárias 
que nos trouxeram até aqui, do cartesiano Platão ao 
maquiavélico Freud.

Nas 
 leiras de cima, onde estamos agora. As revistas 
literárias, os novos poetas, os consagrados romancistas 
que, recém-falecidos, foram alçados ao topo da pilha 
para o réquiem da releitura. O último romance do 
medalhão internacional não é assim tão bom. Melhor 
quando ele ainda era só uma moedinha. A estante é 
um relógio que, em vez de marcar as horas andando 
em círculos, o faz mais assemelhado ao próprio tempo, 
seguindo sempre em frente, horizontal, manso até 
rechear cada 
 leira. A estante é como a página escrita, 
e forma com ela uma metonímia invertida em que o 
todo representa a parte.

Poemas de Lombada
Osny Tavares
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Marcelo De Angelis

o tempo zomba de qualquer hipótese de mundo, 
menos de si mesmo

assim como

a voz do peixe
é o murmulho do rio 

a vocação da nuvem
é dar rosto ao vento
           e do gosto da rosa
é se paramentar com espinhos
próprio da tarde mansa
é devanear o tempo
quem percorre a sombra das coisas
engatinha no segredo delas
e ilumina o livro do dia

fui lá fora ver o dia
       lá fora já não existia
       tudo era aqui dentro
e como um sol intenso
       brilhava você

       bem no centro

percorro teu corpo
de curvas e silêncios

nos arredores do umbigo
me perco

logo ali
profunda e estreita
é a fenda
em que me abrigo

geografi a amorosafolie a deux

swedenborg

da natureza das sombras
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CACHAÇA BRASILEIRA OU 
GÍRIA PARA “PÊNIS”?
(Em prol de uma sociedade mais esclarecida.)

RelevO Testes apresenta:

5. Linguiça

6. Dona Beja

(   ) (   )1. Ypióca

2. Piroca

3. Pinto

4. Pitú

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )
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16. Xingó

17. Jangada

(   ) (   )7. Kara de Pau

8. Chora no Pau

9. Pau

15. Badalo

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )

19. Rola

20. Coqueiro

(   ) (   )10. Benga

11. Onix

12. Canarinha

18. Mangueira

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )

(   ) (   )13. Caralho

14. Pemba

21. Bistronga

(   ) (   )

(   ) (   )

RESPOSTAS  Cachaça: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20. Pênis: 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 21. Ambos: 18.
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The Broken Tower
Hart Crane

The bell-rope that gathers God at dawn 
Dispatches me as though I dropped down the knell 

Of a spent day – to wander the cathedral lawn 
From pit to crucifix, feet chill on steps from hell. 

Have you not heard, have you not seen that corps 
Of shadows in the tower, whose shoulders sway 

Antiphonal carillons launched before 
The stars are caught and hived in the sun’s ray? 

The bells, I say, the bells break down their tower; 
And swing I know not where. Their tongues engrave 
Membrane through marrow, my long-scattered score 

Of broken intervals… And I, their sexton slave! 

Oval encyclicals in canyons heaping 
The impasse high with choir. Banked voices slain! 

Pagodas, campaniles with reveilles out leaping- 
O terraced echoes prostrate on the plain!… 

And so it was I entered the broken world 
To trace the visionary company of love, its voice 

An instant in the wind (I know not whither hurled) 
But not for long to hold each desperate choice. 

My word I poured. But was it cognate, scored 
Of that tribunal monarch of the air 

Whose thigh embronzes earth, strikes crystal Word 
In wounds pledged once to hope – cleft to despair? 

The steep encroachments of my blood left me 
No answer (could blood hold such a lofty tower 

As flings the question true?) –or is it she 
Whose sweet mortality stirs latent power?– 

And through whose pulse I hear, counting the strokes 
My veins recall and add, revived and sure 

The angelus of wars my chest evokes: 
What I hold healed, original now, and pure… 

And builds, within, a tower that is not stone 
(Not stone can jacket heaven) – but slip 

Of pebbles, – visible wings of silence sown 
In azure circles, widening as they dip 

The matrix of the heart, lift down the eye 
That shrines the quiet lake and swells a tower… 

The commodious, tall decorum of that sky 
Unseals her earth, and lifts love in its shower.
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A corda-do-sino que a deus congrega na alvorada
Como se me dobrasse me despacha a anunciar
O dia gasto – a vagar pela catedral gramada
Da cova à cruz, passos de inferno a esfriar

Você não viu? Não ouviu este corpóreo batalhão
De sombras na torre, cujo ombros oscilantes
Cantam antífonas antes que o raios solares
Fossem cativos enxames estrelares

Os sinos, sim, os sinos rompem suas torres
E se erguem não sei onde. Suas línguas encravam
Pela medula a membrana, meus dobres espaçam
Tanto que se quebram... Sou seu coveiro e escravo!

Ovais encíclicas, no paredão sustenindo
Junto ao coro o impasse estrondoso. De vozes
Assassinadas! Campanários escoam o despertar –
Ó planície de ecos sobre a terra empilhados!

E foi assim que entrei neste mundo falido
Para traçar a visionaria empresa do amor,
Sua voz: um instante (não sei onde lançado)
Mas não longo para amarmos nossos desesperos.

Minha palavra verti. Mas era cognata
Placar da tribuna do ar. Suas coxas
Imortalizam a terra, no Verbo atingem
O cristal e em chagas prometem a esperança – ou o desespero?

Os surtos vorazes do meu sangue me deixaram
Sem resposta (manteria o sangue a torre tão alta
Lançando-se ao Sim?) – ou seria ela que desvela
Com doce mortalidade a força escondida?

E por seu pulso ouvi, contando os golpes
Que minhas veias recolhem e juntam, revividas
Reassegura o ângelus que meu peito evoca
Na guerra que sanei, agora novo, imaculado...

Construído, junto, uma torre sem pedra
(Pedras não cobrem o céu) –  mas derrama
Argila - asas visíveis do silêncio semeado
Expandem-se em queda em círculos azulados

A matriz do coração, deposita o olho
Oue templa o lago e dilata a torre...
O cômodo e altíssimo decoro deste céu
Deslacra seu solo e colhe o amor no jorro dela

A Torre Rompida
Trad. Danilo Augusto

Mariana Benevides (detalhe)
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Blake fez que sim. 
– Da Inglaterra?
Blake balançou de novo a cabeça.
– Bem-vindo ao fim do mundo... Vai ver em que bela 

porcaria de cidade o senhor veio parar.
Blake riu.
– Não pretendo ficar muito tempo. Só vim resolver 

algumas coisas.
– É o que todos dizem. O jeito é se divertir. – A moça 

arrumou a mecha negra sobre os olhos e concluiu: – Bom, 
todo mundo é meio estrangeiro. A cidade é nova demais. O 
senhor fala português muito bem. O que faz da vida? 

– Sou tradutor.
A moça continuou sustentando o olhar em direção a Blake. 

Parecia não ter entendido.

– Eu traduzo o que as pessoas falam ou escrevem – 
explicou Blake.

Ela deu uma tragada, soprando a fumaça para o teto.
– Ah, então é alguém que vive da palavra dos outros? 
Blake fez um olhar surpreso para a moça e deu de ombros.
– Digamos que eu facilito a comunicação entre as pessoas 

que não falam a mesma língua.
A moça fez que entendia com um gesto de cabeça, bebericou 

o gim, passando a língua sob os lábios superiores. – Então 
veio pra cá para nada. Vai logo aprender que em Londrina só 
se fala uma língua.

– E qual seria?
A prostituta sorriu: 
– Dinheiro.

Trecho de “O Trovador”, 2014, Record
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Está lá, na marca dos dentes. Uma marca funda, um roxo. Um chupão. Meu pescoço. Tive que usar 
cachecol. Não devia. Não só pelo calor. A gente não devia esconder essas marcas… Lá naquela mordida 
fomos, estivemos, nascemos. E morremos. A gente anda com receio deste ser, estar, nascer… morrer.

Sempre tem um texto que compara o orgasmo a uma “pequena morte”. Naqueles doze 
segundos, ou treze, catorze ou onze, que antecedem tua morte eu gosto de notar aquele ar 
rarefeito, aquele instante onde pelos improváveis se eriçam. Aliás, gosto dos sinônimos de 
eriçar… arrepiar, hirto. Ereto, como as pontas hirtas dos sexos, meu e teu. Gosto de notar 
teu bigode suado, buço. Me lembram hormônios, calores, sabores. Não deviam deixar que 
os amantes tivessem que correr, nunca. Aquele abraço com cheiro de sexo e a eternidade 

combinam tão bem, como engate, encaixe, língua, toque, dedo, falo, vulva, cu e heresias múltiplas.

Tem isso, também, que acho próprio. Estas heresias nos deixam humanos, com fome, sede e 
saudades. E não é que são os hereges que são mortais, queimam em fogueiras e em desejos, que 
tem começo, meio e fim? Os deuses e os perfeitos é que são eternos, missas, notícias no caderno 
fúnebre com epopéias para narrar em condolências. Outros serão lembrados por mais um trago, 

por mais um gosto, por mais uma foda. Morrer é deixar de foder…

Não devia ter usado o cachecol, definitivamente. Ou devia ter ficado nu o dia todo. O vizinho 
ia estranhar, o porteiro ia ouvir reclamação e esculhambação, o chefe ia estranhar e o fiscal da 

vida, lá no coletivo, ia cochichar que impurezas assim desgastam o mundo. Até porque, hoje de 
manhã, você foi embora. Deixou só um perfume diferente no sabonete. Morreu, também.

Talvez haja outro recomeço, outro nascimento, outro chupão, outra pequena morte. Mas hoje, 
hoje, eu não devia ter disfarçado nada. Esse maldito cachecol……..

E uns infinitos de reticências.

Reticências, cachecol e morte
Quodores

Texto originalmente publicado em www.biscatesocialclub.com.br.
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Pouca gente sabe dos caminhos que um ruído deve percorrer a 
 m de se tornar 

melodia. Ruído não é mi, nem dó, nem lá, nem nota nenhuma – e nem sequer 
encontra lugar no requintado mundo das partituras musicais. E, por isso, também 
não se diz que seja ruído a batida de um bumbo ou o som do pandeiro, da 
percussão que se sacode ociosa e vadia, fazendo ritmo no calar da noite de todas 
as vozes, o silêncio do mundo perturbado pelo escandaloso ru� ar do tambor. 
Assim também Noizé, ruído ímpar em sua estridência melancólica, vagando 
solitário e incerto pelo caótico universo das ondas sonoras.

Barulho itinerante, Noizé percorria os desvãos do mundo em busca de 
uma fantasia um tanto extravagante: sonho longínquo, talvez utopia, o ruído 
obstinado queria conhecer a harmonia das coisas. E mesmo que não soubesse 
exatamente o que isso queria dizer, sabia que era isso o aquilo que um dia, 
quem sabe, poderia lhe completar. Harmonia, matutava em sua ressonância, 
deve ser uma dessas coisas que ninguém explica, mas que a gente reconhece 
imediatamente, como por milagre, no momento exato em que a encontra. 

Ainda que se considerasse um ruído otimista, sempre professando sua fé, 
alimentando a crença na existência de uma lógica superior, às vezes, e com 
justiça, Noizé desgostava da vida. Os dias e as noites de andarilho plantaram 
dentro de si a semente da angústia, o gérmen do ressentimento com o mundo. 
Em meio ao infinito dos sons que pulsam dispersos no espaço, apenas eu, 
inofensivo ruído de pouca duração, tomado por barulho? E como todo rochedo, 
na força de sua própria solidez, um dia se deixa moldar pelo burburinho do 
vento, também Noizé se acostumou à condição de sua irrelevância. E assim 
permaneceu em sua luta: despercebido e desnecessário no pano de fundo para 
talentosa orquestra, depositando o seu brilho na esperança de, quem sabe, 
um dia, encontrar alma viva disposta a lhe escutar. 

Assim Noizé viveu por longo tempo: reduzido pelo niilismo ingênuo de sua 
insatisfação crônica, atormentado pelo ranço de sua rabugem. Mas como tudo 
que se enche um dia vaza, chegou o tempo em que, cheia de energia, a onda de 
Noizé transbordou. Decidido a encontrar o seu lugar, o ruído corajoso impôs 
a si mesmo uma meta: de hoje em diante, já não descanso nem me escondo 
enquanto minha busca por sentido não chegar ao 
 m. E que não julgue aquele 
que não pode compreender: somente quem nunca pôde chegar às alturas de 
uma rica nota musical, pico sublime de toda experiência sensível, sabe da 
angústia que vive dentro de um ruído peregrino nos subterrâneos sonoros da 
realidade. Enquanto o exército de sons ao redor se delicia no ilimitado amor 
da harmonia essencial, sempre Noizé a peça sobrando no quebra-cabeças da 
audição, a pulsação aleatória, imperfeição na percepção dos tímpanos alheios, 
o pedaço indômito e rústico do mundo, sua sonoridade agreste. 

E como o selvagem que sentia ser, em alto volume, o pequenino ruído 
procurou por todas as cidades, navegou por todos os mares, campos e serras, 
passou pelas ruas, vielas, becos e estradas, entrou em fábricas, engrenagens, 
aparelhos e instrumentos variados. Mesmo em teatros e concertos de música, lá 
também Noizé andou. Estes últimos – ah! estes últimos! –, sempre aqueles que 
mais doíam no seu coração vibrante de ruído. Mas que pode um mísero fato 
sonoro contra todo o mundo da audição? Que pode um curto ruído contra o 
império de um ouvido atento? E mesmo quando todo esforço lhe parecia inútil, 
Noizé soou ainda mais alto à procura de sua tão sonhada harmonia. 

Primeiro, na casa de uma senhora solitária – aparelho auditivo nas orelhas, dias 
difíceis virão –, prestes a perder por completo sua audição, tentou viver nos vãos 
de uma janela de madeira. A surdez parcial da velha, entretanto, não fez com que 
Noizé encontrasse nela verdadeira companhia, nem que o antigo sobrado eslavo 
se transformasse no seu lar. Mais dia, menos dia, a surdez parcial não passando →

NOIZÉ
Marco Aurélio de Souza
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disso, apenas parcial, com as mãos tremelicantes de velhice, a dona da janela 
expulsou o ruído intrometido, en
 ando por entre as frestas da janela desgastada 
um pedaço comprimido de papel, evitando assim a presença de sons indesejáveis. 
E de lá Noizé se foi, sem companhia, sem um lugar para chamar de seu, sem nada 
nem ninguém com que pudesse entrar em consonância. 

Depois, o tempo da construção. Noizé vivendo então na ponta chata de 
um pesado martelo de metal. Acostumou-se o ruído com a vida dura de 
quem só leva pancada. Que se ninguém se incomodava com a sua presença, 
também a indiferença o fazia sofrer, pois ali era apenas mais um, agonizante, 
abatido, cansado de apanhar. E a cada batida do martelo, um choro de Noizé 
se derramava. No canteiro de obras, podia desfrutar do convívio de muitos 
outros ruídos, mas nenhum o preenchia, nenhum o fazia sentir aquilo que, lá 
no fundo, Noizé acreditava que um dia iria encontrar. E da construção também 
o ruído se foi, já que logo o edifício ficava pronto, e sua aflição continuava 
no ar, ecoando numa reunião de surdos – mais surdos do que a senhora da 
antiga casa, que o expulsara sem dó, nem fá, nem mi.

No inverno, Noizé achou recanto na lareira de um luxuoso restaurante. Lá, não 
era perseguido, tampouco ignorado. Ao contrário, na ardência da chama que 
consumia a lenha da fogueira, o ruído ardia junto, e aquecido pelo fogo, sentia 
ser especial, o toque de bom gosto que salpicava por entre saborosas refeições, 
quase um requinte. Acreditou, assim, estar se aproximando da ambição nunca 
esquecida, chegando mesmo a, por mágicos instantes, se contentar com as 
bochechas rosadas de crianças obesas que paravam em ato contemplativo à sua 
frente – tentou acreditar que era o motivo daqueles sorrisos, que não eram o 
fruto da labareda que brilhava e sua dança hipnótica. Ambos um amontoado de 
energia, a chama e o ruído pipocado pela lenha que, gradualmente, tornava-se 
carvão. Ali, no calor daquela hora, Noizé foi feliz, e se a felicidade foi passageira, 
é porque, como tudo no mundo, aquilo que costumamos chamar felicidade é 
também uma combinação dada ao acaso, um capricho do destino. 

Primavera chegava e, aos poucos, a lareira em que Noizé vivia foi 
 cando 
esquecida. Sozinho novamente. E agora, na frieza da análise retrospectiva, Noizé 
sabia que podia mais, que queria mais, que aquilo era pouco diante do que o mundo 
poderia lhe dar. Enganar a si mesmo? Não era ele quem os clientes procuravam 
quando se dirigiam ao re
 nado restaurante. Mesmo o calor da lareira talvez fosse 
um atrativo, mas não ele, um ruído baixinho que gemia escondido. E assim Noizé, 
refazendo planos e projetos, já não estava mais lá, nem com dó, nem em si. 

Vivo permanecera o sonho harmônico de outrora – sonho que, na momentânea 
alegria de sua última parada, fora quase esquecido. E com a adrenalina do 
louco que rebate o argumento da vida, Noizé se desmanchou em covas e 
buracos tentando se esconder, se fez ouvir em silenciosas bibliotecas buscando 
irritar, mergulhou no estalar de pedras de gelo submersas no copo de whisky 
procurando afogar as mágoas, e mesmo em explosão de dinamite Noizé se 
jogou, por certo querendo acabar com a própria existência. Mas por mais que 
tentasse, Noizé continuava sempre sendo ruído: inconveniente, ignorado, 
despercebido. E mesmo quando dava o melhor de si – torrado, afogado, 
amassado, pressionado e chamuscado –, Noizé continuava, aos raros ouvidos 
que ouviam o seu apelo, sendo o mesmo barulho banal. 

Mas que justiça era essa a do mundo, que dava a alguns um timbre 
irresistível, fazendo com que fossem alvo da admiração alheia, e a outros, 
como ele, uma sonoridade oca, seca, vazia, destinada ao perpétuo desdém? 
Que lógica maldosa estava por trás desta relação desigual, onde alguns 
vivem nos melhores discos, nas cordas mais a
 nadas de violinos e bandolins, 
enquanto outros sobrevivem em esconderijos por todos os lugares em que 
nunca serão convidados? Que maldição era essa a que caiu sobre si, fazendo-o 

penar nas piores vibrações do universo sonoro?
Noizé custou a acreditar no fatalismo que o fazia andar em círculos, sempre 

soando sem prazer. Buscava mais, o ruído altivo, e buscando mais, no desespero 
de uma crise ainda maior, no ápice de suas dúvidas, de suas incertezas, de seus 
desejos não realizados, de sua frustração, Noizé correu, girou o mundo, avistou 
paisagens que nunca imaginou um dia poder encontrar. E quando se deparava 
com o rugido de um animal exótico e selvagem como ele, ou quando esbarrava 
com o turista e sua máquina fotográ
 ca fazendo click, e quando se grudava 
em um corpo nu, em meio aos espasmos do transe mais puro de um orgasmo 
tântrico, Noizé não se entregava ao pouco que lhe era dado. Ele pedia mais. 

E foi por isso, e foi assim, que Noizé conheceu trovões, bombardeios, 
borrachas, sacolas, remédios, capangas, caipiras, corujas, baralhos, baratas, 
bússolas, barbeadores, bolas, bodes, cordas, bananas, coqueiros, caralhos, 
fornadas, formigas, fazendas, fetos, focas, � orestas, � ores, abelhas, abades, 
abutres, aranhas, estouros, estalos, tiros, tarados, sinos, solas, fodas, festas, 
pistas, pátios, pastos, boiadas, vaqueiros, ferreiros, ferradas, patrões, palmadas, 
palmeiras, chicotes, chiliques, carangas, puteiros, drogados, baladas, boliches, 
pintinhos, galinhas, galinheiros, galos de briga, perus assados e cascas de pão. 

E em cada uma dessas paradas, havia um barulho, que era Noizé. E muito 
mais ainda Noizé conheceu: onda cheia de energia, o pequenino e curto ruído 
de outrora decidiu se fazer novamente, e cada vez mais rápido, correr atrás do 
seu sonho. Anos a 
 o, séculos inteiros, noites sem 
 m! Noizé subiu às estrelas, 
outros planetas habitou e, por muito pouco e quase nada, fugiu da situação que 
o faria virar silêncio. Agora, Noizé somente ignorava: ignorava seu cansaço, 
sua exaustão. Sabia que estava ainda por vir o dia em que, num piscar de olhos, 
deixaria de ser o pobre ruído de agora e se tornaria a extasiante melodia do seu 
sonho, digna de todas as notas e escalas do universo! 

Persistindo convicto em sua maratona épica, cada vez mais rápido, cada 
vez mais decidido, como que ignorando as leis mais básicas da física, Noizé 
decidiu ir mais rápido que tudo, mais rápido que a própria luz e, deixando de 
ser duração para se tornar intensidade, Noizé, confuso, zonzo e esperançoso, 
viu sua onda ir tão rápida, em tamanha velocidade, que nem mesmo podia 
ouvir seus próprios pensamentos. Estava preso a uma realidade abstrata, 
descontínua, mirabolante. Noizé chegara, en
 m, onde queria; e alto, muito 
alto, ensurdecedor até, tornou-se 
 nalmente melodia.

Foi nos lábios carnudos de uma linda guria que Noizé experimentou, pela 
primeira vez, o gosto de não ser apenas mais um. Naquela boca desconhecida, a 
que já não conseguia viver sem, Noizé organizou seu pensamento, percebendo 
que já não estava mais solto pelos campos e avenidas, perdido em buracos, 
barcos, barba e bidê. Era melodia, sim, podia ouvir a si mesmo em harmonia 
com a vida e o som ao redor. Noizé entrava num corpo musical consoante, 
ao mesmo tempo forte e suave (isto, então, a harmonia?). A garota dos seus 
sonhos, lábios que lhe empurravam para as glórias da conquista, acompanhada 
pelo violeiro barbudo e seu velho instrumento, desfilavam uma balada 
emocionante – o acorde menor soando livre pelo espaço, preenchendo o vazio 
de todas as ausências. E como a peça certeira de uma imensa engrenagem, 
Noizé deslizou, no assobio seguro de quem só sabe cantar com o coração, pelo 
sentimento da música do mundo, conquistando o seu direito de soar também. 

Daquele dia até aqui, nunca mais deixou Noizé, em tempo algum, que 
maliciosos ouvidos o chamassem de ruído. Seu som irradiava os dias e per
 lava 
as noites: vinha de lá, não tinha dó, não era mi, nem dava ré. Soava sempre 
sob única e irrevogável condição – nunca deixar de ser si mesmo, ainda que o 
mesmo, chegando às alturas, toque desatento o sol, para depois fazer silêncio no 
bemol da eternidade ou sustenido em um longo emudecer. •           
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Sargento Jeremias sente dores horríveis pelo corpo. Seu braço direito está dormente e queima 
como brasa. Choques percorrem suas entranhas e pingos d’água caem insistentes em seu rosto. 

Ploc, ploc, ploc....
Percebe então o carrasco encapuzado tentando arrancar-lhe alguma informação. Luta. Reluta. 

Reúne forças. Lembra-se dos treinamentos na Escola de Sargentos do Exército Brasileiro. Jamais 
entregará qualquer informação. O inimigo não o vencerá.

Insistente, o pingo d’água continua: ploc, ploc, ploc, certeiro em seu rosto, o carrasco encapuzado imóvel. 
Só pode ser um pau mandado de Stalin, malditos comunistas. Juntou o que lhe havia de força e esbravejou. 

Eu odeio comunistas! 
Eu odeio comunistas! 
Eu odeio comunistas!
Assim, Sargento Jeremias acorda. Suado. O lençol ensopado, completamente molhado, não pelos 

pingos d’água, mas pelo suor. Sua respiração muito alterada. Sentia-se sufocado, custava encontrar o 
ar, sentia o coração bater descompassado, sem ritmo.

Tateando, encontrou o copo com água que deixara no criado-mudo. Sorveu seu conteúdo com 
sofreguidão, em goles compassados, goles maiores do que podia engolir, engasgara, tossira, acalmara-se. 
Sentira a noite abraçar-lhe com carinho. Amava a noite, amava a escuridão. Pensou em sua mãe, única 
lembrança do passado que lhe trazia paz. Ouviu sem querer: ploc, ploc; ploc.....

Lembrou: maldito vazamento. Ficara de mandar consertar, pingo chato, caía sem parar do seu 
chuveiro. Já pagara mais na sua conta de condomínio por causa disso. Hoje ainda arrumo isso, 
pensou. E o pingo: ploc, ploc, ploc, e agora lhe afastando o sono completamente.

Passou o resto da noite em claro, ruminando seus fantasmas. Às vezes brigando com os pingos 
que teimavam em despencar de seu chuveiro. Inúmeros palavrões. Quando parecia que o sono ia 
chegar, fechava os olhos, mas parecia que o som que vinha do seu banheiro gritava enchendo todo 
quarto: ploc, ploc, ploc....

Ouvira enfim, o corneteiro, tirar as primeiras notas da “Alvorada”. Sempre ouvia. Não adiantava 
lhe perguntar como e nem por quê. O fato é que ele ouvia e pronto. Tinha o ouvido treinado por 
trinta anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro. Ia ser sempre o Sargento Jeremias.

Saltou da cama sem pestanejar, as costas doíam, o colchão fino, tatuara o estrado em seu dorso. 
Espreguiçou, olhou de rabo de olho para ter certeza que nenhum superior estava vendo, pegou a 
toalha, correu para o banheiro. Ligou o chuveiro, sempre com água fria, bom soldado não se dava 
ao luxo de banho morno. Não usava xampu, banhou-se somente com sabonete. Rápido, enxugou-se.

Não notou o pingo d’água: ploc, ploc, ploc, mas ele estava lá insistente como sempre. Correu para 
a cozinha, pôs água para esquentar, fez um chá ruim, bebeu acompanhado de pão com margarina. 
Catou o jornal que o esperava no chão em frente à sua porta. 

Olhou as manchetes, reclamou, xingou, praguejou, quanta inflação, quantos crimes. Quando nós, 
militares, mandamos neste país, tudo era muito melhor, pensou, saudosista.

Voltou então para um passado muito distante, repassando como num 
 lme toda sua vida. Do menino 
pobre do interior, cujo pai abandonara a família e a mãe que sofrera à beça para criá-lo. Dos sofrimentos 
na escola, das gozações dos colegas, das calças rasgadas, dos sapatos furados. →

o vazamento
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Luiz Cezar Soares

Nunca fora brilhante. A Escola de Sargentos veio com jeitinho, indicação de um político alinhado aos 
militares. Foi também um jeito de Jeremias fugir da pobreza. Não foi fácil adaptar-se às regras militares, 
mas o soldado Jeremias mostrou-se um espartano nos treinos de guerra. Porém, ia muito mal quando 
precisava demonstrar conhecimento teórico. As notas não vinham. Decididamente, não gostava de estudar.

Todos reconheciam seu valor, mas não era possível que continuasse a frequentar a escola com tão 
baixas notas. Estava para ser expulso. Ele sabia e já até se conformara com o fato. Foi quando sua 
vida novamente mudou.

Fora chamado no meio da noite à sala do comando, meio zonzo de sono, sem saber o que estava 
acontecendo. Jeremias se limitava a dizer “sim, senhor”. Foram explicando-lhe coisas que ele não 
tinha certeza se estava entendendo. Resignado, aceitou tudo sem impor qualquer condição.

Ainda era noite densa quando catou todos seus pertences, enfiou sem ajeitar numa mochila e 
entrou no banco de trás do Veraneio militar, que, acelerando rápido, sumiu na escuridão. Ninguém 
ali mais viu Jeremias, ninguém mais perguntou por ele.

Fora servir nos porões do DOPS ou DOI/CODI, nem ele sabia ao certo. Virara o melhor e mais 
temido torturador do Regime Militar. Na surdina, era famoso. Orgulhava-se quando algum superior 
o elogiava. Não sentia dó de ninguém, era terrível o carrasco Jeremias. Era respeitado. Todos na luta 
contra o regime conheciam sua fama. A ele todos sucumbiam. Sem piedade arrancava confissões a 
fórceps, humilhava suas vítimas, sentia prazer nisso.

Era inescrupuloso, sabia uma centena de maneiras de arrancar de um prisioneiro a informação 
desejada. Jogava na solitária, dava choques em diversas partes do corpo, pau de arara, mutilações, etc.

Nunca aparecera em público, tampouco fora condecorado, não ostentava medalha alguma, nunca 
fora sequer a um desfile de 7 de setembro. Assistia ao ato público pela televisão. Emocionava-se. As 
lágrimas sulcavam-lhe o rosto. Sentia-se um herói. Anônimo.

Entrou para a reforma quando o General Figueiredo assinou a Lei da Anistia. Nunca se sentira seguro, 
descon
 ava até da sombra. Temia ser reconhecido por alguém. Enfurnara-se, então, em seu pequeno 
apartamento, aquilo que conseguiu comprar com as economias de anos. Dali não sai para nada.

Soou a campainha. Pulou assustado da cadeira. Agora andava assim, sempre com medo. Calçou as 
alpargatas e, meio trôpego, foi atender a porta. Era o boy com as compras da semana. Pegou, pagou. 
Fechou a porta. Pôs as compras na mesa.

Olhou o jornal aberto, leu a manchete: os arquivos da ditadura seriam abertos. Tremeu da cabeça 
aos pés. Sentiu um pavor imenso. Sua mão mal podia segurar o jornal, esforçou-se. Firmou as vistas. 
Leu que o artigo falava de tortura. Não conseguia concatenar as ideias. Mais abaixo no texto viu seu 
nome escrito em negrito: Antonio Carlos Jeremias, o Sargento Jeremias.

Quando o porteiro do prédio notou a pilha de jornais de mais de uma semana empilhada à porta do 
Sargento Jeremias, chamou o síndico. Que chamou a polícia. Entraram no apartamento do torturador 
aposentado. Com cuidado. Ninguém sabia de seu passado, ninguém.

Assim que a porta se abriu, pasmos, viram Sargento Jeremias morto, pendurado numa corda no centro 
da sala. Já fedia. Gigante era o silêncio. Só quebrado pelos insistentes pingos vindos do chuveiro:

Ploc, ploc, ploc. •
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As coisas não iam muito bem para Nisoberto Piraquara — estava desempregado 

e quase duro. Por conta disso, um motoqueiro — com um garupa — trafegava 
todas as noites bem devagar na frente da pensão onde ele morava — isso 
cheirava a encrenca. Algum credor impaciente buscaria reaver a grana ou 
fazer justiça com as próprias mãos, porém, usando uma dupla de vidas 
tortas armados para completar o serviço. Nisoberto Piraquara punha a 
culpa da sua penúria na conjuntura social, no bom entrosamento do time 
adversário, nas panquecas recheadas com cocô de gato, nos árabes e na foto da 
Madonna pregada na parede do quarto. 

Para não dizer que não tentava sair daquela situação periclitante, Nisoberto 
foi até a banquinha de jornais e revistas. Olhou as capas como quem não 
quer nada, fingindo se interessar por uma especializada em fabricar velas 
com banha retirada da própria lipoaspiração. Passou para outra que mostrava 
como se comportar numa sessão de massoterapia e consumo de cogumelos 
alucinógenos, folheou uma dirigida aos escaladores de picos nevados com 
pés-de-pato. Na verdade, Nisoberto estava de olho no jornal que oferecia 
6.261 vagas de emprego. Porém, ele não podia dar mostras de que estava na 
pior. Tinha que ir despistando. Olhou para os lados e viu que outros clientes 
folheavam revistas do tipo construa você mesmo seu foguete espacial com 
garrafas plásticas, aproveite os restos de caspa e faça deliciosos bolinhos de 
garoa. Claro que eles também estavam despis tando. Quem se interessaria 
por uma revista que tem na capa uma mulher muito linda dizendo como me 
curei da ressaca do Ano-Novo e perdi seis quilos depois de ler um livro in teiro. 
Cada minuto que perdia folheando as revistas, Niso berto via a manchete da 
primeira página do jornal de empre gos diminuindo a contagem: 6.260, 6.259, 
6.258, 6.137... Se não perdesse a vergonha e comprasse logo o jornal, as vagas 
desapareceriam como um óvni diante das câmaras fotográ
 cas de turistas 
japoneses. Para despistar mais um pouco, Nisoberto pegou uma revista 
dirigida exclusivamente a leões-de-chácara de inferninhos de quarta categoria, 
cuja chamada principal era Como reconhecer um pilantra vestindo Armani e 
pôs o jornal embaixo dela. O dono da banca olhou para a revista, depois para 
o Nisoberto e torceu o nariz. Ele não tinha físico de leão-de-chácara. Mas 
poderia muito bem ser um depravado em busca de emoções baratas com as 
fotos dos leões-de-chácara em minúsculas sungas, na sessão Bate que eu gosto. 
Porém, ao ver o jornal de empregos, o dono até 
 cou com pena do Nisoberto. 
Sabia que nele só ofereciam as mais estranhas ocupações, ditas profi ssionais. 
Tinha vaga para auxiliar de limpador de fossa séptica em condomínio de 
luxo, apontador em período de monta dos cavalos puros-sangues, consultor 
de economia política, juiz de briga de galo, árbitro de futebol em presídio 
feminino, entre outras. 

Nisoberto saiu rapidamente da banca e procurou um lu gar para ler as ofertas 
— que na primeira página já estavam baixando para 6.050. Precisava de um 
banco. E de uma li xeira para se desfazer da revista dos leões-de-chácara. 
Quando jogou a revista fora e tentou abrir o jornal em plena rua, ouviu logo 
alguém dizendo tá com a grana, heim, ma-no! Comprou até um jornal! E uma 
revista cara, uau! Nisoberto olhou para os lados e viu que outras pessoas 
cobiçavam seu jornal. Bem depressa, dobrou o jornal e foi para a praça. 
Teve que dividir o banco com outros três sujeitos. Abriu o jornal e viu que 
a manchete mostrava 4.138 vagas. Pressentiu que os outros três sujeitos se 
aproximavam e se curvavam para tentar ler as ofertas. Se eles vissem alguma 

coisa e fossem atrás, já seriam menos três vagas. Nisoberto fechou o jornal, 
levantou e foi atrás de outro banco. Mais adiante, ele enrolou o jornal como 
um cassetete de polícia. Quando quatro outras pessoas tentaram se aproximar, 
ele empunhou o cassetete e brandiu na direção delas. 

Sentindo que perdia tempo, mesmo andando ele desen rolou o jornal. Logo 
notou que algumas pessoas o seguiam e tentavam ler as ofertas que agora 
baixavam para 2.113 va gas. Ele pensou será que existem tantos desempregados 
as sim? Nas ruas, nem demonstram. Andam parecendo ter para onde ir e o que 
fazer. Tornou a enrolar o jornal e as pessoas se dispersaram. Pensou em ir a um 
banheiro de bar, mas quem suportaria o cheiro por dois minutos ou sentaria 
num vaso daqueles? Nisoberto Piraquara foi 
 cando com raiva da situação — 
as vagas baixaram para 1.122. Come çou a achar que não era mesmo para ele  
procurar emprego — seu destino estava escrito no cano quente de um revólver 
com numeração raspada. Dois ou três tiros de um garupa e tudo acabado. No 
jornal popular do dia seguinte seria apenas noticiado mais um ajuste de contas 
entre marginais. Sem testemunhas oculares, como sempre.

Nisoberto achou por bem se livrar do jornal e dos seguidores. Olhou mais 
uma vez para a manchete — apenas 320 vagas. Como era cidadão bem-
educado, procurou uma cesta de lixo. Não achou. Pensando melhor, abriu 
cuidadosamente o jornal, separou folha por folha e lançou o mais alto que 
pode — ao vento. As folhas se separaram e voaram para tudo quanto é lado. 
Cinco ou seis pessoas se engalfinharam para pegar o que podiam. Nisoberto 
pensou que isso tirava o trabalho dos lixeiros — e não era correto. 

Depois de dormir com um porrete ao pé da cama, ou vindo a moto acelerar 
lá fora, Nisoberto resolveu ir a uma outra banca. Cedinho, na primeira 
página da nova edição do jornal estava escrito: 7.987 vagas. Mais chances! 
Ele passou os olhos pelas capas das revistas que prometiam perda de peso 
com receita à base de sopa de joaninhas, cura de mau olhado com raspa de 
nariz de rinoceronte africano, volta da pessoa amada com chá de toco de 
cigarro fumado por um cigano à meia-noite, desaparecimento de celulite 
com três sessões de rolo compressor e até uma receita infalível para se tornar 
patrão bonzinho de si mesmo, ganhando vinte mil reais por mês, com 
férias remuneradas de trinta dias, vale-refeição, ajuda de duzentos reais no 
combustível, convênio médico, reajustes semestrais e, melhor de tudo, carteira 
assinada. Nisoberto achou que era aquilo que procurava, mas teria que gastar 
o dinheiro do almoço para comprar a revista. Se eu comprar a revista, não 
vou almoçar. Garanto o emprego dos funcionários da revista, mas a cozinheira 
pode perder o dela. Se não comprar a revista nem almoçar, os funcionários e a 
cozinheira perdem o emprego e virão dis putar outras vagas comigo. Se eu pegar 
o dinheiro e pagar o agiota, vou garantir o leitinho das crianças dele. Mas, se 
não pagar, vou dar sobrevida aos matadores de aluguel que por qualquer vintão 
fazem o serviço. Posso ter pouco ou muito dinheiro, alguém sempre está de olho 
nele. Enquanto divagava, viu a capa da revista com a foto da Madonna com 
a chamada: MADONNA: SUPERESTRELA NO CÉU, IRMÃO NO INFERNO. 
Em letras menores dizia: Não perca! Ela é milionária e o irmão passa fome. 
Incrível! Nisoberto 
 cou curioso para saber por que o irmão da Ma donna 
vivia no inferno. Ele se lembrou da foto da cantora na parede do quarto — 
gostava dela, mas preferiu gastar o di nheiro no bu� et livre de R$ 5,95. Podia 
até ter indigestão, mas a cozinheira, pelo menos, teria emprego até amanhã.

A manchete da primeira página mostrava 279 vagas.  •
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“Voltei ao quintal conversar com os gatos. Faz dois anos que 
finalmente me desliguei de todas as realidades humanas e, pouco 
a pouco, vou conseguindo preencher o vazio que a decisão abriu 
em mim”. Dialogar com animais nunca foi novidade, embora 
soe um ato simultâneo de carinho e alguma loucura; quanto a 
preencher o vazio, cada um o faz como melhor lhe apetece, de 
acordo com o buraco. Mas desligar-se de todas as realidades 
humanas é uma ação notável, não apenas por indicar uma gota 
de alívio (ufa, nos livramos daquele sacripanta) ou pelo mero 
pressuposto de que as realidades humanas um dia estiveram 
ligadas a quem dela se despede.

O mencionado excerto abre o conto-título de “A Moça do 
Corpo Indiferente”, seleta de contos da autora Regina Benitez. 
O conto segue em sua narrativa de (não) revelação do porque 
do desligamento, e involuntariamente entrega uma temática 
abordada durante o livro: o relacionar-se com outros. “Estou 
exausta e farta e arrependida. Não adianta repetir-me que me 
desliguei de tudo e o quanto as pessoas não contam mais”, 
declara a protagonista de A Derrota. Some-se a este aspecto um 
tom misto de confissão e desabamento, como se fosse custoso a 
qualquer personagem deste livro admitir – para qualquer ouvinte, 
do vizinho a própria consciência – essa confusão interna.

É uma impressão possível graças a forma de contar estes 
‘acasos’, e também a escolha pela narrativa em primeira pessoa, às 
vezes forçando quem lê a se posicionar e con
 ar ou não no verbo 
alheio, transformando o leitor em receptáculo de confissões 
e lamúrias. Os animais e a natureza também são referências 

constantes por aqui, desde a capa com a sombra de um gato de 
rosto desfocado projetada n’alguma parede a moça dona de uma 
plantação de cogumelos (As Estrelas). 

Há sempre alguma barreira entre os personagens dos contos 
e o mundo exterior.  Ou um desencontro gravíssimo a causar o 
desligamento deles com as pessoas, estas criaturas peculiares 
sem nome. Uma ausência muito particular em Kinara entrega: 
“Naquele dia quando procurei o mar e não o encontrei, meus 
olhos 
 caram verdes, ninguém sabia o motivo. Era saudade. Era 
ausência do mar. As pessoas eram apressadas, muito apressadas 
para compreender”. Mas compreender o que, afinal? – pode 
se perguntar um leitor ou leitora ávido (a) por uma explicação 
direta, algo quase ausente deste “A Moça do Corpo Indiferente”, 
onde as palavras abrem lacunas ao invés de pontes (descon
 o ter 
sido opção da autora, nada como explicar e manter o interlocutor 
com interrogações acima da cabeça).  Boa pergunta, e aqui reside 
um triunfo desta seleta de contos onde abunda espaço para se 
caminhar por conta própria. Quem sabe silenciando questões 
redundantes, catando conchinhas em um dos mares aqui narrados 
e olhando pessoas para além dos corpos seja possível obter uma 
resposta menos incompleta, pois o corpo diferente 
 ccionado por 
Regina Benitez talvez não seja “diferente” como pode parecer – 
depende apenas do foco da luz que o atinge. Só escolher.

 
“A Moça do Corpo Indiferente” – Regina Benitez

140 páginas, Ka� a Editora

A MOÇA DO CORPO INDIFERENTE – SE ASSIM O FOR
WALTER BACH
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Cenas Urbanas
Daniel Zanella

Para além da madrugada, quase amanhecendo, me ocorre que irei em breve para Teresina, essa cidade 
celebrada em autolápis por Solda, e pouco sei do poeta Torquato Neto. Preciso ler imediatamente 
a biogra
 a escrita pelo curitibano Toninho Vaz – veja como são as pontes comunicativas, querida. 
Enquanto isso não acontece, ouço agora “Go Back”, naquela versão estranhinha dos Titãs, que 
parece não retirar do cerne tudo o que as palavras oferecem. [É ruim mesmo.]

Começo a ler mais sobre Torquato Neto, trágico Torquato Neto, inclassi
 cável Torquato Neto, e resolvo 
conferir quais outras letras estão assinadas em seu lúmen. Eis que, antes de perfeitamente clarear aqui na 
janela da sala, me assusto: “Pra Dizer Adeus” é dele. Gente. A extensão de minha ignorância.

Adeus
Vou pra não voltar

E onde quer que eu vá
Sei que vou sozinha
Tão sozinha, amor
Nem é bom pensar

Que eu não volto mais
Desse meu caminho

Ah! Pena eu não saber
Como te contar

Que o amor foi tanto
E, no entanto, eu queria dizer

Vem
Eu só sei dizer

Vem
Nem que seja só
Pra dizer adeus

Como num salto direto ao abismo, me relembro de Bento Gonçalves, 2007, a cidade-maquete, eu 
numa lojinha de discos, comprando meu primeiro e único CD de Nelson Gonçalves, R$14,99. Meu 
coração de altos mares sempre sentiu diante de Nelson Gonçalves. E ele canta “Pra Dizer Adeus” como 
se o mundo fosse se dividir em dor e ruína. Ouvi o CD na volta para casa, quando já sabia que tudo 
tinha acabado e eu chorava, chorava, chorava, não sei se de desamor ou porque a música é muito 
bonita mesmo. Até hoje choro discretamente, sem público, quando reouço essa canção, embora não 
seja mais por aquela mulher, que mal lembro o rosto. A música continua bonita e devastadora.

Ah, Torquato... Então foi você quem escreveu essas palavras todas de desespero e contradição? 
Poeta, em breve estarei por aí, em suas terras originais, revisitando o amor. Porque, apesar de tudo o 
que não deu (e não dá) certo, eu sempre volto ao tema. Nem que seja para errar e depois dizer adeus.

In Torquato Neto
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Cinerário
Ademir 

Demarchi

Dalton Fêmea

Quando um escritor cresce em importância e infesta a imaginação dos 
leitores, é inevitável que ele mesmo se transforme num personagem de 
outros livros, vampirizado por leitores fanáticos que o recriam, reinventam 
e o transformam ao bel prazer da admiração. As prateleiras das bibliotecas 
estão cheias de livros assim. Mas 
 quemos com Dalton Trevisan, que é um 
dos mais notáveis escritores do Paraná, e que não tem escapado a essa sina. 

Um dos casos mais recentes em que ele, de autor, foi parar nas páginas de 
um livro como personagem foi “Chá das cinco com o Vampiro”, romance 
escrito por Miguel Sanches Neto, que fantasia o que poderia ser sua própria 
história de vida: de um jovem interiorano que quer ser escritor, muda-se 
para a capital e se torna amigo do escritor renomado e depois um rival. 

Um dos casos mais curiosos envolvendo Dalton Trevisan, porém, é o de 
uma escritora, Léia Leite, que em seu primeiro e único livro já no título 
se saiu com uma ideia impagável: “Dalton Fêmea”. O livro reúne contos 
curtos e bem escritos que muito lembram o estilo cortante e irônico de 
Dalton, porém narrados por uma mulher, a tal Dalton Fêmea. 

Poderíamos até acreditar que essa mulher realmente existiu se ela, 
escrevendo tão bem, tivesse publicado mais livros e se esse livro não 
tivesse sido urdido na OSS Propaganda, notável antro de publicitários, 
escritores, músicos, punks e alcoólatras, sediado em Curitiba. Não à 
toa o livro foi publicado por “Anarco Vigaristas Editores”, em 1995, 
na “Coleção Publica Quieto” com o habitual capricho gráfico de 
outros livros saídos da OSS, que se caracterizou pela criação musical 
e literária coletiva, sendo raros os livros ou textos que os escritores 
desse grupo tenham publicado individualmente.

Lembremos alguns de sugestivos títulos escritos em equipe pela 
mesma época: “Os catalépticos”, “Pérolas aos poukos” e “OSS – Poemas a 
2, 4, 6 ou 8 mãos”. Os autores: Antonio � adeu Wojciechowski, Roberto 
Prado, Marcos Prado, Edilson Del Grossi, Sérgio Viralobos. Léia Leite? 
Hummmm. Esse nome ressoa aquela brincadeira felliniana num média-

metragem incluído em “Boccaccio 70”, que dividiu com Visconti, 
De Sica e Monicelli. Nesse 
 lme há um jingle que o intitula, “Bevete 
più latte”, que é memorável a ressoar na memória: “beba mais leite!”, 
“beba mais leite!”. Leia leite? Hummmm. 

Vamos a uns continhos lácteos então, já que esse livrinho é uma 
raridade que consegui num cemitério, tirado pela fresta de uma 
lápide onde ressonava o vampiro...:

‘Vovó é virgem’: “O amor que eu sinto, pior que o amor da vovó. / 
Ainda virgem./ Cedo o TB morreu. Para cada beijo, um acesso de tosse. 
Cada abraço, golfadas de gosma. / No cinema, a cena ridícula: engasgou 
com catarro pela tristeza de Carlito. / Sou como vovó. Mulher feita, três 
filhos e ainda virgem. Qual dos três diabinhos é Jesus?” 

‘Corvo é urubu?’: “Ouço o barulho das asas do corvo, para não 
dizer urubu, pousando no telhado. Ele, ali morrendo, e eu, a tonga, 
a mocoronga, esperando. / Por que não vai de vez? / Até quando os 
pregos da cruz nas minhas mãos? / Quando moço, antes do advento 
da cachaça, robusto e potente. Hoje aquela pasta estirada no colchão. 
/ Ouço barulho de bico na janela. Abro e entra o corvão”. 

‘Dalton Fêmea’: “Tão longa minha história de amor, não pode ser 
contada aqui. A do ódio sim. / Um jornalista barbudo e idiota disse 
que imitação de Dalton deveria criar estilo. A troco de? / Que Jesus 
Santíssimo e Maria Beatíssima protejam o vampiro para que ele sinta 
o gosto de sangue dessa bala azedinha”. Hummm. Onde mais leite?

P. S. Léia Leite existe mesmo, como confirmou Roberto Prado 
depois que leu este texto. Daí que só resta lamentar que ela tenha 
sido acometida por uma síndrome rimbaudiana e abandonado a 
literatura, indo para alguma África fantasiosa distante de um novo 
livro que ficou nos devendo. 



31

Terra IncógnitaDaniel Osiecki

Os leitores de poesia estão cada vez mais restritos aos meios acadêmicos, salvo 
alguns grupos alternativos e isolados, como o bom grupo Epopeia, de Curitiba. 
Há mais restrição ainda quando se trata da poesia produzida na capital, pois o 
público curitibano é autofágico, além de o gênero poético não ser muito popular.

Por aqui há os clássicos medalhões que boa parte do público conhece (ao menos 
os nomes) que fazem parte da cena local, como Helena Kolody, Paulo Leminski, 
Marcos Prado (mais comentado do que lido) e outros que fazem parte de antolo-
gias hoje só encontradas em sebos, como Rocha Pombo e Emiliano Perneta. 

A poesia brasileira atual é bastante heterogênea, e em Curitiba não é diferente. Há 
um número bastante razoável de bons poetas na ativa, como Luiz Felipe Leprevost, 
Renato Vieira Ostrowski, Willian Tecca, Ivan Justen Santana, Álvaro Posselt, Luci 
Collin, Ricardo Pozzo, Otto Leopoldo Winck, Marcelo Sandmann e vários outros.

Dos poetas mais significantes de sua geração, Marcelo Sandmann transita 
entre a academia e a música popular, entre o lirismo e uma espécie de pós-
concretismo. Sandmann nasceu em Curitiba, em 1963. Professor de literatura da 
UFPR, publicou “Lírico renitente” (Rio de Janeiro: 7Letras, 2000), “Criptógrafo 
amador” (Curitiba: Medusa, 2006), “Na franja dos dias” (Rio de Janeiro: 7Letras, 
2012) e “A 
 o” (Rio de Janeiro: 7Letras, 2014).

“A 
 o” é composto por 37 poemas em que o autor transita entre versos livres, 
sonetos, alexandrinos, demonstrando domínio notável do fazer poético em 
formas diversas. Como domina com precisão a forma fixa, provoca o leitor 
a forçar seu repertório poético e a desvendar seus meandros intrincados.

Há em boa parte dos poemas um flerte com o óbvio em que, em várias 
situações, lembra Drummond. Inclusive há algumas citações ao mestre de 
Itabira. No poema ‘Orgulho da in� uência’ nota-se essa recorrência: O poeta 
ideal? / Drummond, / Pelo crivo de Cabral.

Há de se levar em consideração em vários poemas a preocupação com a 
metalinguagem, como no poema “Menos que menos”. Menos, / Eu quero 

menos./ (Menos que menos.)// Das reticências,/ um ponto/ apenas.// Somente 
o mínimo, o ínfi mo.// Talvez nem mesmo,/ por exagero,/ o pingo no// i. 

No poema ‘Elpenor Revisited (take 5)’, é interessante o encontro entre 
erudição e informalidade, o que aponta certo desapego com formas poéticas 
tradicionais. Sandmann assimila com propriedade rupturas com o tradicional 
tão presentes na chamada pós-modernidade, assim como no belo ‘Última 
ceia’, no qual há uma releitura do mito bíblico, o que também ocorre no 
poema ‘Dois excertos bíblicos (primeira e segunda quedas)’.

Poeta importante no cenário brasileiro atual, Marcelo Sandmann mostra 
ter domínio da técnica poética em poemas elaborados, com formas 
 xas; mas 
também em versos livres e mais leves, que � ertam com o óbvio do cotidiano. 

Última ceia

E eis que algumas palavras
Saltam para fora

De um rio caudaloso e barrento
E estatelam-se na pedras

E ressecam ao sol
Peixes que salgo

Com o suor do meu rosto
Preparo
Reparto
Mastigo

Aqui com vocês
Nesta mesa comum

Ainda uma vez
Nossa última ceia.

“A Fio”: entre a academia e a 
poéti ca do coti diano
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Próxima edição Benett – Julliana Bauer – Bellé Junior – Cláudia Lopes Bório

Instruções de desuso:

a. Regar o rio três vezes ao dia e com especial zelo em 
feriados militares;

b. Esquecer uma utopia na engorda a 
 m de espernear pelo 
estatuto dos parafusos ou estatística da tolice, tanto faz;

c. Contar uma por uma as pernas do mundo para descobrir 
como fugir sem sair do lugar;

d. Estender os olhos no varal e justi
 car a amargura seca 
pela ausência de lágrimas;

e. Plantar dinamites antes de começar a horta é a melhor 
maneira de dizimar gafanhotos e o amor;

f. Ignorar a indisposição para rezar tentando descobrir como 
a poeira se junta por conta própria se não tem alma ou sua 
predileção pelos retratos de família e quinas da saudade;

g. Visitar o manicômio às terças para obter a previsão do tempo 
e desenhar a giz, sob tempestade, os 
 lhos espúrios da América;

h. Esperar a menstruação da pátria descascando uma 
laranja. Com as cores inventar o poente do descaso;

i. Enterrar um pardal vivo. Dar-lhe o nome de Judas e 
admitir-se inocente;

j. Desistir de curar a doença das pétalas secas. Comprar 
� ores de plástico pela internet;

k. Jamais inventar uma solução para pesadelos;

l. Incendiar formigueiros quando criança é revelar aos 
adultos que a ordem não passa de um subterfúgio para 
abolir a liberdade em nome da decência. De quem?

m. Causar inveja aos anjos decifrando o enigma dos corpos, 
no outro dia constatar amnésia e se ver livre de conclusões;

n. Esquecer que se existe não é fugir à vida, senão toma-la 
para si sem senha;

o. Dançar a melodia do abandono ou sintonizar o chiado do 
amor com o dos venenos é justamente o que

Poema Abandonado Pedro Spigolon

Mariana Benevides (detalhe)


