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Já dizia o poeta: são demais os perigos 
desta vida - ainda mais se você for mulher, 
negro, pobre, gay, um pouco menos se 
você não fizer o jogo que interessa, decidir 
cutucar o status quo, utilizar sua voz para 
gerar discussão e controvérsia, reivindicar 
a integridade de seus direitos civis e maior 
espaço para seus propósitos humanísticos, 
idealizando, assim, um mundo de igual-
dade com respeito às diferenças

De uns tempos pra cá, o RelevO tem 
buscado abrir espaço para letras mais ide-
ológicas, autoras e autores comprometidos 
com o questionamento dos mecanismos 
sociais e, principalmente, dispostos a des-
tituir o que é raso e castrador.
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Pode parecer um tanto de despautério 
um periódico literário revestir-se de artigos 
jornalísticos, abrir as portas regularmente 
para o feminismo, por exemplo, quando há 
uma legião de bons escritores sem espaço 
nos veículos tradicionais de mídia.

Edward Said, em Representações do Inte-
lectual, reprodução em livro das tradicio-
nais conferências Reith da BBC, em 1993, 
com tradução de Milton Hatoum, espe-
cula sobre o papel das pessoas dotadas 
de maior poder de discernimento e como 
elas podem se localizar diante de uma rea-
lidade multifacetada  que pede um posi-
cionamento ou adequação - o intelectual 
como um gregário, não como um especia-

lista confinado em sua área de produção e 
pesquisa.

Levando em consideração o conceito 
gramsciano de que todos somos intelec-
tuais, mas nem todos desempenham estas 
funções sociais, podemos conceber de 
que é preciso reivindicar todo e qualquer 
espaço para a construção de um quadro 
social mais justo, que possibilite o espírito 
crítico e o poder de autonomia.

O RelevO, com suas modestas vinte 
páginas mensais - uma certa irregularidade 
na circulação, é verdade - vai por esta via, 
não esquecendo que produzir literatura é 
um certo ato de protesto.

Uma boa leitura a todos.

Os verdadeiros intelectuais nunca são tão eles 
mesmos como quando, movidos pela paixão metafísica 
e princípios desinteressados de justiça e verdade, 
denunciam a corrupção, defendem os fracos, desafi am 
a autoridade imperfeita ou opressora.
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CURITIBA – Tragé-
dias como esta de Santa 
Maria nos deixam diante 
de um vazio difícil de 
assimilar: o caos, a escu-
ridão, a morte em escala. 
Duzentas e trinta e uma 
pessoas e seus univer-
sos interrompidos, as 
biografias abortadas de 
namorados que morre-
ram juntos, amigos que 
se perderam na hora de 
ir ao banheiro, o sofri-
mento dos bombeiros 
perante os celulares que 
não paravam de tocar 
nos bolsos de quem 
morreu, o semblante dos 
pais ao ouvir a lista fatal, 
uma sucessão de histó-
rias que ultrapassam 
a nossa compreensão, 
cada nome dando fim a 
uma antropologia.

*

Está a completar um 
ano da morte de Victor 
Folquening, o mais ins-
tigante, sublime e gran-
dioso jornalista que 
conheci, um amigo que 
faz uma falta imensurá-
vel, um compreensivo, 
paciente, sábio. Sua 
morte em condições 
absurdas – atropelado 
por um biarticulado 
– foi o último grande 
sofrimento pungente 
que tive. Lembrá-lo, por 
estes dias, tem sido difí-
cil. Você jamais morrerá 
de todo. Ateu, habitas 
a substância toda dos 
corações. Ando me sen-
tindo sozinho.

*

As aulas de literatura 
que dou aos adolescen-
tes em situação de risco 
da Vila Verde me moti-
vam a acordar cedo e 
dar um sentido à minha 
experiência de viver. A 
todo o momento sou for-
çado a lidar com a minha 
dificuldade de enfrentar 

Não 
     morrer
                de             
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a frustração. A morte, 
para eles, também é 
cotidiana, e raramente 
morre alguém em con-
dições de extrema vio-
lência que eles não 
conheçam. Inclusive, 
o espaço das nossas 
atividades é também 
usado como capela mor-
tuária, cancelando as 
pedagogias quando um 
corpo precisa ser velado 
durante a semana, o 
que leva os jovens, com 
seu humor ainda per-
doável, a reclamar do 
dia da morte dos vizi-
nhos. Deveriam morrer 
somente entre sexta e 
sábado, alegam.

*

Ontem, no bar, fiquei 
possesso com uma moça 
bem bonita, vinte e três 
anos, destilando humor 
de mau gosto sobre a 
tragédia de Santa Maria. 
O que se passa com a 
humanidade de pes-
soas que se julgam no 
direito de romper o luto 
e o respeito e fazerem, 
resolutas, comentários 
humorísticos deprecia-
tivos diante de tanta 
gente expiando a dor e 
a desolação? Enquanto 
pensava sobre a falta de 
sensibilidade de quem 
conseguiu ficar dire-
tamente imune à des-
graça, uma amiga que-

rida cantava na rua com 
seu namorado gaúcho 
– que ainda não sabia 
se alguém conhecido 
tinha sido envolvido 
pela calamidade – e 
cantavam de uma forma 
tão ruim e singela que 
me emocionei, embe-
bido por uma esperança 
genuína de que ainda há 
amor e existem canções 
para suportar o viver e 
morrer.

*

À minha amiga que-
rida, que sempre renova 
meu espírito, o melhor.

Aos adolescentes, per-
corridos rotineiramente 
pelas sombras da morte, 
não se abatam.

À Victor Folquening, 
m i n h a s  l á g r i m a s  e 
lembranças de noite 

amanhecida.
Às famílias de Santa 

M a r i a ,  i m e r s a s  n o 
desamparo, desculpem-
-me por não ter o que 
dizer. No meu peito não 
cabe muita tristeza. Sou 
fraco e covarde.

 todo
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Creada foi por homens de valor
nas suas profissões: um açougueiro
chegou, com faca, e talho deu, certeiro.
Depois, um marceneiro quiz propor:

Com malho ou com formão, seja o que for,
um furo fez no centro. Ja um terceiro
que veiu era alfaiate e, por inteiro,
velludo poz no forro interno, em cor.

O quarto, um caçador, raposa poz
por fora. Um pescador, o quincto, quiz
um peixe lhe passar e odor propoz.

O sexto, um padre, a benze e só xixis
permitte que ella faça. Mas, depois,
lhe fode o fundo o septimo... e quer bis!

CREAÇÃO DA BOCETA 
[4464]

Pequenos, grandes labios, um clitoris.
Pentelhos. Secreção. Quentura molle,
que envolve meu caralho e que o engole.
Não saio até gozar, nem que me implores.

Diana. Dinorath. Das Dores. Doris.
Aranha. Taturana. Ovelha Dolly.
Pelluda, cabelluda, ella nos bolle
na rola, das pequenas às maiores.

Boceta existe só para aguçar
a fome dos caralhos em jejum.
Queremos bedelhar, fuçar, buçar!

Agora não me fallem do bumbum!
Do pé tampouco! Vou despucellar
o buço dum cabaço, acto incommum.

SONETO BOCETEIRO 
[309]

Ricardo Pozzo
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(adorno.1. ofego sem figura)

?pode-se mostrar olho de molho carne em lasca de um 
avanço malencarado desatino na greta da estrada pra chá-
cara vespas gnósticas chispas em hd lança lâmina estéreo 
vil valo o apresentador cuspindo a canção morte no poro 
estalos pútridos cavo umbigo de falta-fala com facada rudi-
mentar de cola-coca? ,

sub da pulha urbe, murmurejante, bilioso só produz quando 
beija lixo na tv, vacinado salta de banda pensa que-que o 
estrepe, pode-se?,

pode-se mostrar resto e rapto no asfalto, o vulgo russo, puto 
rabo de saia pateta vulgo o facão ‘guilhotineiro’ vasto do 
bilhar casamata cavalo basto deitado na chuva armado de 
cigarro venha faça o que fizer no estrago no peito de vidro 
da santinha cai beija na tv espiga de milho do governo bico 
da teta com furadores de bucéfalo e o trabuco enorme?

RICARDO PEDROSA ALVES

(adorno.3. rommer)

(jn) (noite 1):
cada, com um
um matam, enquanto
comum, em lutam
fere, se nenhum

(jn) (noite 2):
um com cada
enquanto matam um
lutam em comum
nenhum se fere

Ricardo Pozzo

(adorno.4. nuestro
 brasibraseiro)

aqui
(a monocultura
o patriarcalismo
a escravidão
o agregado
o patrimonialismo
o desigual e combinado
o positivismo
o moderno
a chacina
a preguiça
a delícia
o cordial
o conciliatório
a volubilidade
a antropofagia
a pirataria
a diferença
a mestiçagem
o patronato
o cartório
o sensualismo
o sincretismo
o jeitinho
o dionisíaco
a prova dos nove
o jaburu
a saudade
o drible)
é uma brasa,
mora!
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Toda quinta-feira à tarde, uma senhora de idade aparecia sentada à sombra de um grande 
limoeiro que havia num terreno baldio do Jardim Beira Rio. A árvore fi cava aos fundos da casa 
do Seu Marinho, que não tinha muros. 

Durante o primeiro mês, naquele mormaço de verão ninguém reparava tanto, ela apenas des-
cansava à sombra da árvore. Em 1996, a vila ainda pequena permitia que todos das imediações 
se conhecessem. Sabíamos que ela não era uma das moradoras antigas. Ninguém nunca a viu 
chegando ou indo embora a pé por aquelas ruas de terra. 

Quando o fato começou a causar estranheza, algumas pessoas tentaram conversar com ela. 
Indiferente às ofertas do povo, apenas escutava, calada.

Certo dia, um rapaz polaco, dono da única venda dos arredores, fi gura importante em nossa 
comunidade, resolveu verifi car o que era aquilo que seus clientes tanto falavam. Conversou, 
pediu informação, ofereceu carona para casa, quis saber o seu nome. Nada.

Então pensou em levá-la dali, cuidar da velha senhora. Ele foi tocar gentilmente em seu braço 
para conduzi-la. Ao seu simples toque, ela desapareceu e nunca mais apareceu novamente. 

Ângelo voltava bêbado de uma festa na casa da namo-
rada. Saindo do Jardim Maranhão para ir até o Beira 
Rio tinha de atravessar aquela imensa roça abandonada 
ou encarar uma multidão de maloqueiros parados um 
pouco em cada esquina. Além de ser de fora, morava 
na vila inimiga. Boa coisa não viria para ele. Achou 
mais seguro encarar o carreiro no meio do matagal. O 
atalho que fi ndava nos fundos do Frigorífi co Cancela 
poupava quase meia hora de caminhada.

A poucos metros do fi m do carreiro, perto de onde 
havia uns pinheiros cortados, sentiu como se suas 
calças largas estivessem enroscadas, como se algo o 
prendesse. Olhou para baixo e viu mãos brancas saindo 
do chão e o agarrando. Mãos fantasmas. Ele conseguiu 
se desvencilhar e correu até a rua. Ficou pensativo. 
Imaginando de que poderia se tratar de uma ilusão, 

A Velhinha do Limoeiro

Carreiro 
do 

Maranhão

devido às diversas doses de vinhos, cervejas e batidas 
misturadas. Não ousou olhar para trás.

Então vê uma latinha amassada de cerveja atra-
vessar do lado mais baixo da rua. Não era vento, 
nem algum fi o amarrado sendo puxado. Ele fi rmou 
a vista para prestar muita atenção no fenômeno e 
aconteceu novamente. A latinha subia a rua em 
direção à Cancela. 

Saiu correndo e contou-me o caso no outro dia.
Confesso que já bebi muito na minha vida e 

concordo que o fator etílico realmente altera 
os sentidos. Estriguinado de tanta manguaça, 
já tentei dar rasteira em poste, rolei pelo chão 
igual criança e discuti com o segurança troglodita 
do Flash, mas nada que saísse de nosso plano 
material.

Ricardo Pozzo

WANDERSON MOSCO

JOSÉ GASPAR
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Guilherme Pupo

palpitava veloz, batia 
errático. Mas manteve-
-se fi rme. Eles mereciam 
saber.

- Ela quer escrever! - 
berrou o mais velho.

Imediatamente ela tinha 
uma caneta na mão. A 
fi lha segurava um bloco 
de papel. Pensou na 
frase que escreveria. Seria 
possível resumir em uma 
única palavra? Numa 
frase curta? Não tinha 
muito tempo agora. Pres-
sionar a caneta contra o 
papel para que a linha 
de tinta se formasse foi 
mais difícil do que ima-
ginou, mas, com esforço, 
as palavras estavam se 
formando. Ela estava 
escrevendo, de fato. Diria 
a verdade. Morreria a 
seguir e seria uma troca 
justa. Os olhares dos três 
fi lhos estavam fi xos nas 
poucas linhas pretas e 
trêmulas que se forma-
vam no papel branco. Era 
possível ler claramente.

“Sou o pai de vocês”.
E então ela morreu.

mentos e tentou seguir 
com a morte. Deve ter 
feito alguma expressão 
no rosto, pois os fi lhos 
acenaram aflitos para 
alguém que estava pró-
ximo à porta do quarto, 
que, nesses dias, perma-
necia sempre aberta. Ela 
fechou os olhos. Devia ser 
Joana, a enfermeira, ou a 
fi lha do meio, a arquiteta. 
Mas aquilo não era mais 
negócio dela. Bastava 
morrer e só.

Sentiu, distante, que 
alguém segurava sua 
mão. Como morrer em 
paz com tanta coisa des-
viando sua atenção? De 
leve, abriu os olhos. Seu 
fi lho caçula estava cho-
rando. Mais essa. Com 
muito esforço ergueu a 
mão mais uma vez. Ges-
ticulou. Não entenderam. 
Tentou apontar para 
a cômoda e descrever 
movimentos circulares 
com a mão. O pigarro se 
formava gigante em sua 
garganta, como um bolo 
não engolido. O coração 

 Enquanto ela estava 
morrendo um pensa-
mento engraçado lhe 
ocorreu. E se contasse a 
verdade aos fi lhos? Bem 
agora, bem no fi nal. A 
ideia era tão absurda que 
riu e se mexeu na cama. 
Começou a rir tanto 
que tossiu. Acabou por 
engasgar.

Os dois fi lhos que esta-
vam no quarto com ela, 
saltaram do sofá e corre-
ram para perto da cama. 
O primeiro era advogado 
e pegou a escarradeira. 
O segundo, o caçula, era 
psicólogo e tentou detec-
tar algum problema com 
a agulha do soro.  Matilda 
apenas balançou a mão no 
ar para que entendessem 
que estava bem, para uma 
moribunda, claro. Na 
condição em que estava 
não conseguia mais falar. 
Alias, se fosse mesmo 
seguir com a ideia louca 
de contar a verdade, como 
de fato faria? Será que 
conseguiria escrever?

Afastou aqueles pensa-

Olhos avistam um piano que, levado pela 
completa ausência da gravidade, navega tran-
quilo pelo ar. Mãos algemadas a uma harpa 
descomunal, cujas cordas dedilharam por sécu-
los, tentam alcançar o piano. O corpo estica-se 
intrepidamente, contudo não consegue agarrar o 
instrumento. Empreende frenéticos movimentos 
para se desvencilhar das amarras; e só desiste 
ao constatar uma grande fenda em seu punho. 
O corte permite a saída dum líquido verde, bri-
lhante e espesso, que vagarosamente derrete as 
algemas até que elas perdem a rigidez e se abrem; 
permitindo à criatura flutuar por completo, 
alumbrar-se ao perceber que não havia apenas 
um, porém uma infinidade de pianos e outros 
instrumentos musicais ao seu redor. Os dedos se 
aproximam de cordas friccionadas, teclados, tam-
bores, tentam produzir sons e nada conseguem, 
pois não têm aptidão com esses novos elementos. 
A criatura desiste e decide recorrer novamente 
à harpa, que, no entanto, permanece incrustada 
em uma imensidão de terra. Os braços tomam 
coragem e puxam-na pela estrutura de madeira; 
com extrema fúria, arrancam-lhe até as raízes. 

Corpo e harpa agora flutuam, sem correntes, 
retomando o dedilhar.
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WANDERSON MOSCO

Ricardo PozzoJOSÉ GASPAR

Leito de Morte 
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 Os ponteiros pararam 
de funcionar em 29 de 
julho de 2012, precisa-
mente às 16 horas, 27 
minutos e 49 segundos. 
Eu não sabia o profundo 
significado que este fato 
aparentemente corri-
queiro possuía, até que 
a própria vida deu um 
jeito de me mostrar. De 
qualquer maneira, devo 
admitir que naquela 
época eu havia percebido 
que o relógio falhava 
com frequência. O que 
eu não percebi é que eu 
definhava junto com ele, 
e quando seus ponteiros 
congelaram no tempo, 
meu coração também 
o fez.

É importante notar que 
apesar disso, o tempo não 
parou de correr. Logo 
minúsculas teias se for-
maram no que restou do 
meu corpo imóvel, des-
provido de alma. E como 
os fios minúsculos e 
invisíveis que movem os 
personagens num teatro 
de bonecos, as teias 
me guiaram durante 
o tempo que passava, 
garantindo a sobrevivên-
cia de um corpo que não 
sentia nada.

Eu andava, comia, falava, 
até sorria quando era pre-
ciso. Mas não era eu. Era 
uma boneca quebrada por 
dentro, com olhos opacos 
que não refletiam a luz. 
A escuridão é isso. Devo 
dizer que é uma existência 
miseravelmente infeliz.

O relógio permane-
ceu com seus ponteiros 
parados. Minha mente 
dormente simplesmente 
não conseguia lidar com 
essa situação, ponteiros 
que não andavam. E 
ela também não pos-
suía energia alguma para 
consertá-los. O relógio foi 
tirado do pulso e colocado 

na gaveta. Uma solução 
infantil, de uma mente 
imatura e assustada.

A certa altura, o relógio 
começou algum tipo de 
atividade em seu inte-
rior. Como se os pontei-
ros, cujo propósito da 
existência era se mexer, 
estivessem morrendo em 
ficar parados e tentassem 
encontrar força aonde não 
existia para moverem-se. 
E eu comecei a sentir essa 
força como um quase 
pulsar dentro de mim, 
algo maior que eu, ten-
tando fazendo meu cora-
ção voltar a bater.

Tenho certeza que even-
tualmente eu conseguiria 
reunir a energia necessária 
para atingir tal feito. No 
entanto, não tive a chance 
de saber o que poderia ter 
acontecido, ou se teria de 
fato conseguido. Você, 
com suas tristes palavras 
ao me deixar, soprou vida 
ao meu corpo inerte e me 
despertou inteiramente 
daquele transe.

Foi como se eu tivesse 
criado uma nova consci-
ência da existência. Não 
tenho palavras para des-
crever a sensação de ver 
o mundo como se fosse a 
primeira vez. Com outra 
– ou melhor, como eu 
percebi, sem nenhuma 
lente. Apenas com os meus 
olhos. Aqueles olhos casta-
nhos brilhantes, onde você 
tantas vezes viu seu reflexo 
e se encontrou em mim.

Esses olhos recém-des-
pertos, extasiados por 
estarem em uso, choraram 
até secar ao verem tudo o 
que perderam enquanto 
o relógio esteve parado. 
E ainda mais depois, 
quando perceberam que 
não mais estampariam 
o seu reflexo da mesma 

maneira. E diante de tama-
nho choque, estou lutando 
muito para que eles não 
fiquem opacos e sem 
vida novamente. É difícil 
quando tudo o que eles 
veem é um mundo feio, 
sem cor, sabor, música, 
movimento.

Esse é o mundo sem 
você. Sem o seu cabelo que 
reflete os raios de sol, sem 
os seus beijos com sabor de 
chocolate, nozes e passas 
ao rum. Sem a sua música 
que movimenta o meu 
corpo. E como se viver 
assim já não fosse sufi-
cientemente insuportável, 
tenho ainda um defeito 
irreparável, o qual meus 
olhos ou a minha mente 
nada podem fazer para 
me ajudar.

É este buraco no peito, 
um vazio que dói terri-
velmente. É este abismo 
que se abre aos meus pés 
quando tento respirar e 
no qual eu quero tanto 
cair, para atingir o fundo, 
ser enterrada e ver se 
assim eu não sinto essa 
dor devastadora. É uma 
sensação tão grande de 
impotência diante da 
vida que me assusta. Mas 
ainda assim posso dizer 
que a mente é um meca-
nismo incrível, eficiente, 
e que a não ser quando 
adoece, sabe muito bem 
o que faz. E ela fez o que 
podia por mim.

Não cabe à razão ou a 
consciência os sentimen-
tos do coração. Cabe mais 
ao relógio no meu pulso, 
cujos ponteiros andam a 

cada segundo fazendo o 
tempo passar, remendar 
esse buraco que tenho no 
peito e arranjar a força 
necessária para manter 
esse coração batendo, 
apesar de tudo que o tenta 
sufocá-lo nesse momento.

Quanto aos meus olhos, 
eles te viram há alguns 
dias. Viram seus longos 
cabelos, a expressão do 
seu rosto, a postura do seu 
corpo, a camiseta colorida 
e a fumaça que envolvia 
você numa névoa que o 
tornava distante e intocá-
vel para mim. Era simples 
e puramente você, tão 
perto e ainda assim, intan-
gível. E eu me apaixonei 
como se fosse a primeira 
vez que o visse. Porque 
você é esta pessoa, tem 
esse efeito sob mim.

Eu não sei o que faria se 
não fosse a perfeita falta 
de sincronia em nossos 
movimentos e olhares, que 
impediu você de olhar para 
onde eu estava durante 
aqueles breves segun-
dos em que permaneci 
parada, olhando para você. 
Embora eu desejasse pro-
fundamente que você me 
visse e fosse tomado pela 
intensidade do mesmo 
sentimento que me inva-
dia, você não havia me 
visto ainda, ou não queria 

ver. E não veria mais.
Fui embora e quando pude, 

deixei-me cair e chorei. Não 
sei o que procurava, ao pro-
curar você. Não queria vê-lo, 
não queria sentir tudo aquilo, 
apenas para perdê-lo nova-
mente. Talvez eu preferisse 
não sentir nada, talvez eu não 
quisesse que você estivesse lá, 
tão perto, tão real, e tão longe 
dos meus braços como você 
jamais esteve.

Talvez um dia eu seja capaz 
de curar este buraco no peito, 
e não sufoque em desgosto 
com a sensação de perda, 
injustiça e revolta. Sei que 
preciso guardar estes sen-
timentos para que eles não 
tomem conta de mim e me 
transformem numa boneca 
de olhos opacos novamente. 
Eu prometo a você que irei 
tentar, de verdade. E espero 
deixar você orgulhoso um 
dia. Por ora, que doa tudo o 
que tem que doer. Para mim 
basta que você saiba de uma 
única coisa:

Enquanto eu realmente 
viver, meu coração bater e 
os ponteiros do relógio anda-
rem, meus olhos irão arder de 
paixão ao encontrar os seus.

CORAÇÃO- -RELÓGIO
Kely Kachimareck

MAINIERI
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After Dark
Sobrou o tédio
ligando tardes
lembranças
fi sgadas de outros tempos.

Sobrou quase nada
calamidade pública
ou privada
pessoas
o escuro da solidão.

Sobrou esta dor
semibreve
sem regência.

E a vida
desafi na.

Após a tempestade
a cidade reorganiza-se.

Sinaleiras são consertadas
luzes restabelecidas
destroços recolhidos.

Em toda parte
paira um cenário
de pós-guerra .

Só meu coração insiste
inquieto.

Alterna-se em batidas
descompassadas
numa estranha dança
premonitória.

Afasto os presságios
dou um basta
aos pensamentos nefastos.

Acesso minha melhor parte
e injeto luz em minha mente.

Embora a face da manhã
não me sorria  lá fora.

MAINIERI

Marcos Monteiro
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Por uma cidade mais limpa, com menos 
sujeira nas ruas, maior manutenção do 
espaço urbano e conscientização de que 
cada um é responsável pelo bem-estar 
público.

 Apoiadora da Quadra Cultural

Rua Paula Gomes, 354 - otortobar@gmail.com - 41.30276458

16 de fevereiro
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Panificadora e Confeitaria 
Pão e Vinho

Trabalhamos com livros sob encomenda

(41)3642-3552
Av. Dr. Victor Ferreira do Amaral, 1136 - Centro - Araucária - PR

Experiência lúgubre, 
Aníbal, meu encanador, 
veio consertar meu enca-
namento. Clichê ou não, 
Aníbal era de um porte 
físico magnânimo. Tatu-
agem grande e colorida 
em um dos braços, não 
lembro qual. Acanhado 
e inibido, marinheiro e 
trovador, foi ele quem me 
agarrou, quase travando 
comigo uma luta corporal, 
mordiscando todo o meu 
corpo e lábios e mamilos 
com uma fúria tal que 
tive de ceder aos seus 
(seus?) impulsos. Meu 
gato (o felino Overdose) 
preso na cozinha, ouvindo 
tudo e me odiando por 
isso. Ele me chamou de 
beijoqueira no dia 21 de 
julho, enquanto se vestia 
e eu me arrastava pedindo 
mais. Eu havia entrado 
irrevogavelmente para 
a vida cristã (safismo 
em Lesbos, me ocorre 
agora). Eu estava somente 
de calcinha, preta, sem 
rendas, sem brilhos, sem 
o supérfl uo. Uma camisa 
justa com as costas des-
nudas. Ele era forte como 
um cavalo e eu pensei em 
como a Marieta Severo 
estava maravilhosa em 
Laços de Família, título 

esse, aliás, que eu pensava 
ter sido furtado a um livro 
da Clarice Lispector. Será 
que eu tinha razão? Será 
que eu sou frígida? Show 
me your palms.

Aníbal perdeu as estri-
beiras e me possuiu de 
maneira violenta. Havia 
uma patente despropor-
ção entre nós (acidente 
natural, diria a literatura 
técnica); nós ouvíamos 
‘A Cena do Balé’ do Lago 
dos Cisnes e eu delirava 
sobre o Karajan regendo 
a Filarmônica de Viena: 
Tchaikovsky por um fi o. 
Talvez encobrisse a minha 
gritaria, talvez pudesse 
ser Cocoon, da Björk, mais 
calma, mais melódica e, no 
entanto, mais ácida. Who 
would have known?

Toda concussão, a língua 
ferida, o sexo cheio de 
hematomas e esperma 
(ele não quis esporrar na 
minha cara dessa vez; 
na próxima, eu beberei, 
porra, alma e tudo), as 
pernas e o rosto luxa-
dos, escoriações genera-
lizadas, quatro costelas 
quebradas, dois dentes 
a menos, dilaceração do 
ânus — o médico sorria.

Ele me xingava de puta 
(ou foi de vaca velha e eu 
me iludi?) e eu começava 
a chupar o seu cacete, ele 
vinha por baixo de mim e 
eu sentia sua língua, atlé-
tica e anti-sedentarismo, 

sorver toda a seiva que 
eu ia derramando. Ele 
me chupava como profi s-
sional, eu queria aquilo, 
eu não resistia, me sentia 
uma cigana no meio do 
feno, a boca cheia de palha 
eventual, Gipsy Kings e 
todo o resto.

Rasgue a minha roupa, 
rasgue a minha boca, 
Aníbal socou seu potente 
mastro dentro da minha 
chavasca e eu queria dar 
o cu. Adoro dar o cu de 
graça (caio no ópio por 
força. Lá querer que eu 
leve a limpo uma vida 
destas não se pode exigir).

“Me arregaça, fode 
forte!”, dizia eu. Já havia 
gozado diversas vezes 
mas não era hora de parar, 
ele estava escandalizado e 
não cessava sua pregação 
enquanto me fodia. Me 
criticava veementemente 
pela vida irregular que eu 
levava. Eu tinha a classe 
das vedetes do striptease 
e queria mais. E mais. 
E jogava-lhe no rosto 
minhas peças de indu-
mentária. “Prefi ro escor-
regar nos becos lama-
centos, Redemoinhar aos 
ventos, Como farrapos, 
arrastar os pés sangrentos, 
Aí ir por aí...”, era o que 
murmurava José Régio, 
sempre moderno, no meu 
ouvido lambido. Who is it? 
Andei continentes e ilhas 
oceânicas e sem paz, tu, e 

somente tu, palavra única e 
dileta, deverás saber: obra 
do vento e nada mais.

Ele deu uma dentada 
forte nas macias carnes 
de meu púbis animado e 
sem pentelhos e eu berrei. 
Ah, as nossas travessuras 
sexuais. O dócil mancebão 
não se compadecia de mim. 
Aníbal urrava como um 
bicho: todos os pecados e 
orquestras do mundo esta-
vam presentes. Conosco 
e em nós. Pluto total. Os 
vizinhos, que já começa-
vam a reparar na sordidez 
do escândalo, batiam na 
porta perguntando o que 
acontecia. Sem resposta 
e ouvindo os gemidos 
lancinantes de dor que 
eu expelia involuntaria-
mente, batiam fortemente 
e exigiam que a porta fosse 
aberta. Nossos impulsos 
afrodisíacos eram, con-
tudo, mais fortes.

Queria que eu mijasse na 
sua cara, que cagasse no 
seu pau e na sua barriga 
bem talhada, e eu pensava 
na família pobre, no berço 
roto, no desgosto. Deveria 
ter nascido na Sibéria, que, 
ao menor descuido, me 
congelaria a mão exposta 
e me prostraria ao pé do 
fogo, ouvindo uivarem os 
cães brancos e bondosos, a 
guarnição única. A Vodka 
descendo vertiginosa-
mente pela garganta como 
o infame colostro materno, 

IDIOSYNCRASIE ÉROTIQUE
LEONARDA GLÜCK
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Quer revender?

Jucélia
(41) 3031-2357
(41) 9663-7557

me vacinando contra todas as 
doenças póstumas. Talvez eu 
devesse ser o Bob Burnquist, 
rodopiando na pista caseira 
e chutando o skate: aquilo 
que eles, tentando enfeitar, 
chamam de fl ip. Ou, ainda, 
a Gloria Estefan cantando 
Reach nas Olimpíadas. Como 
eu adorava aquela música! 
Acordava com ela e dormia 
com ela, me imaginava uma 
daquelas musculosas e admi-
ráveis irmãs Williams. If I 
could reach higher.

Aníbal enfiava sua rola 
dentro de mim, penetrava 
fuçava remexia bolia babava 
tirava e botava com bola 
com tudo, eu desacordada. 
Sonhava com uma cascata 
de porra para me lambuzar 
no ano novo, com o Louis 
Armstrong vindo me buscar 
de barca no meio da leptos-
pirose, enquanto cantava 
What A Wonderful World! 
e eu carregava comigo um 
exemplar de 1957 de Os 
Miseráveis, do Victor Hugo, 
eu estava no Livro Quinto da 
Parte Primeira (Fantine), na 
minha gruta de anacoreta, 
minha mobília de ampulhetas 
aladas. Eu, a Leo de La Flor 
De Mi Secreto, branca como 
a neve (metáfora gasta mas 
ainda sugestiva), desmaiada, 
sangrando pelas minhas 
partes mais delicadas, Aníbal 
inocente. Yo, Amanda Gris, 
grávida de todos los niños del 
mundo, como la mais burra 
de las arañas tropicales, dan-
çando pela vida sem música, 
chacoalhando a cabeça sem 
Prozac. “Meu dia chegará”, 
pensava comigo mesma, os 
dentes soltos no mundo, a 
barriga doada y as dívidas 
sem perdão.

No começo a gente rebola 
um pouco e depois perde a 
paciência. Eu gosto de pau 
grande, cabeçudo. Gosto de 
homem loiro, o pau rosa, a 
boca rosa, a vida rosa. Quero 
perpetuar a espécie, quero 
a descendência caucasiana, 
chega de sofrimento. Chego 
a admitir transar com um 
judeu e gozar em sua boca. As 
crianças von Trapp, infernais, 
em redor, e eu subindo em 
árvores (one of my favourite 
things). Cansei de ser sexy, 
as meninas têm razão. A 
Madonna caiu do cavalo, o 
que mais nos aguarda?

“My heart was so broken. It 
was in pieces...” e ainda está. 
O fígado, dizia Galeno, era o 
centro do sistema sangüíneo, 
onde o alimento era misterio-
samente transformado em 
“espíritos naturais”. O cora-
ção era uma desnatadeira e 
uma fornalha.

— Preciso que me salvem.
Dois na bosta, Aníbal e eu. 

Aníbal é casado. Cansado da 
esposa (lar, doce lar: o cheiro 
de fritura sempre vence). Só 
posso estar com Aníbal até às 
seis da tarde ou. Cortem-lhe 
a cabeça! Oh, pobre pequeno 
Lewis a bolinar criancinhas. 
Como Michael Jackson. 
Realmente Thriller. Eu bri-
gava com uma ex-amiga e 
tentava demovê-la de gostar 
do Michael Jackson, ela era 
negra. Jamais conseguiria. 
Iguais se atraem. Deus foi 
feito à minha imagem e seme-
lhança: nós dois temos um 
Papa nazista. Onde estará o 
Führer? Where’d be the Boss?

Não tenho nenhum valor 
literário, mas minhas pala-
vras são boas para quem 
quer tocar uma punhetinha 

ligeira e descompromissada. 
O donzelo Felisbelo da Silva 
que o diga, com todas as 
suas Liberdades Sexuais! 
Bom mesmo é gozar na cara 
do chefe, três, quatro, cinco 
vezes. Levar uns tapas no 
rabo, dedada no cu, pintada 
na cara. Adoro aquela dor-
zinha de tanto fazer amor 
(fazer amor??? Pelo amor 
de Deus...) Quando você 
tenta fechar o músculo mas 
já não consegue, o pau con-
tinua entrando, à sua revelia. 
Enlouqueço. Assumo minha 
ninfomania sagrada, dou 
para qualquer um, religioso 
ou não. Na rua, na chuva, 
na fazenda. Ainda não tentei 
nenhuma casinha de sapê, é 
preciso que se diga. Big deal.

Horas depois, Aníbal foi 
preso e processado; mas a 
Justiça o absolveu, levando 
em consideração a sua não 
culpabilidade, pois que tudo 
ocorrera — não coerente 
com violência física ou grave 
ameaça — , mas em virtude 
da desproporção (eu amo 
as desproporções e os des-
propósitos) entre nossas 
constituições, compleições, 
idiossincrasias físicas. Não 
houve sadismo nem nada 
disso. Eu era frágil demais 
para ele, tão másculo e tantas 
proporções anormais.

Fiquei caída no chão, ensan-
guentada, meretriz de um 
homem só. Precisaram me 
levar para o hospital. Passei 
a amar Aníbal. Meu nome é 
Amor, sou feliz sem dinheiro.

Marcos Monteiro
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Na rua de paralelepípedo, deformada pelo peso dos automóveis 
que passavam desenfreadamente, encontrava-se um conjunto 
formado por diversas casas. Todas praticamente grudadas umas 
às outras, desenvolvendo labirintos – pequenas vielas estreitas 
sem fim.  Algumas das casas continham telhados despedaçados, 
outras sequer contavam com algo para protegê-las. O lixo, jogado 
pelos moradores e acumulado nas trincheiras, apodrecia. Escorria 
pelas valas quando era atingido pela água da chuva, chegando 
à porta de algumas casas que ficavam em desnível com a rua.

Num dia desses, de água desabando, o entulho e o líquido 
podre bateram à porta de Mirian. De cabelos encaracolados 
longos e negros, olhos da mesma cor, cintura fina envolvida no 
vestido verde, curto e surrado, ela foi até a entrada estranhando 
o brusco barulho que, usualmente, não era tão alto. Quase 
hesitou em abrir a porta feita de pedaços de madeira, pregos e 
um pouco cimento – utilizado para tapar algumas frestas entre 
às tábuas.  Cuidadosamente, abriu-a. Estava tremendo.  Olhou 
para baixo e ouviu, entre os montes de lixo encharcados, uma 
espécie de gemido. Fraco, mas ao mesmo tempo desesperador. 
Começou a revirar os montes que se misturavam com a lama 
e o líquido podre. Ao se deparar com a coisa no meio de toda 
aquela sujeira, tomou um susto que a fez ficar paralisada por 
alguns instantes.  Rangia os dentes e mordia sua língua como 
nunca. Suava desesperadamente. Era seu filho Mariano, de 
pouco mais de onze meses. 

Mariano vivia com Rico, ex-marido de Mirian, que se amontoara 
com Gina, uma velha gorda, hipocondríaca, de mechas loiras 
que atingiam o ombro, cheia de dinheiro e posses que herdara 
de seu cônjuge, já falecido. Devido à miserável condição de vida 
de Mirian – ganhava o equivalente a dois dólares por dia em 
uma indústria que fabrica ternos – a justiça determinou que a 
criança devesse viver com pai. 

Mirian pegou o filho no colo, e o levou para dentro de seu 
barraco. As goteiras só aumentavam e os baldes já não estavam 
dando conta do intenso volume de água. Colocou-o em uma 
pequena bacia com água morna e sabão e começou a tirar toda 
a lama, o lixo e o líquido podre que estavam impregnados 
na pele do bebê. Os baldes começavam a transbordar. Após, 
acariciou-o junto ao peito e, Mariano, sem ter ideia do que aca-
bara de acontecer, adormeceu.  Mirian deixou o filho na cama, 
improvisada com papelão e folhas de jornal, e subiu a rua em 
direção ao telefone público. Tirou o cartão telefônico do bolso 
ensopado, e um papel quase despedaçado com o número da 
casa de Gina. 

- Quem é? – disse Gina.
- Mirian. Quero falar com o Rico.
Gina passou o fone para Rico, que acabara de abrir sua sétima 

cerveja. Com a voz meio barganhada, atendeu.
- O que você quer? 
- Seu filho da puta. O que você com o nosso filho? Ele não 

tem culpa do passado, de todas as coisas horríveis pelas quais passamos em 
nosso relacionamento.

- Foi Gina, ela manda, eu faço. Como um cachorro. Não consigo resistir. 
A criança não parava de chutar o berço, chorava o tempo inteiro e ainda 
quebrou o vaso da mesa de centro da sala. Ouro, aquilo ela puro ouro. Ele 
quebrou. Ficou em pedaços. Nunca a vi tão irritada. Ficou vermelha, parecia 
que explodiria a qualquer momento. E ela fica tão linda quando brava. Tive 
que obedecer, não teve jeito.

- Eu não acredito nisso. Maldito, você quase matou o Mariano porque essa 
velha gorda com quem você vive, come, suga, mandou. Por causa de uma 
porra de um vaso de ouro. Se ela quiser ela pode comprar dois milhões de 
vasos e empilhar pelos cantos dessa mansão.

- Não fale assim da Gininha, o vaso tinha um valor sentimental. Foi presente 
do...

- Canalha. 
Desligou. A chuva não dava trégua e Mirian estava preocupada, havia dei-

xado o filho sozinho no barraco. Desceu a viela correndo. Usava um chinelo 
com a sola gasta e escorregou por quase todo o caminho. Ao chegar na rua de 
sua casa, a água batia nos joelhos. O barraco ficava trinta centímetros abaixo 
do nível da rua. Custou para abrir a porta. Quando conseguiu, observou que 
tudo estava submerso. Avistou Mariano e foi aos prantos socorrê-lo. Ele sufo-
cou com a água, que tomara os pulmões. Mirian tentou reanimá-lo. Em vão. 

Da boca de Mariano, escorriam pedaços de lixo, líquido podre e lama.

Mariano
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Ygor DiCastro

Escrevendo em 2022
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Toda terça

Éramos jovens vazios. 
Tínhamos tudo que 
uma geração anterior 
desejaria. Entretanto, 
nossas almas eram 
incompletas.

Qualquer livro estava 
ao nosso alcance, qual-
quer fi lme e monogra-
fi a, qualquer acervo em 
nossas mãos. Qualquer 
disco, imagem, vídeos 
e novos frutos a cada 
minuto.

Nossa idade era a 
mesma com que nossos 
pais se casaram e assu-
miram funções sociais; 
a nós não se submetia 
qualquer obrigação 
senão estudar ou tra-
balhar naquilo que 
gostássemos.

Já éramos, então, con-
siderados adultos, o 
que nos permitia ser 
livres, mas nosso espí-
rito permanecia adoles-
cente. Éramos comple-
tos nostálgicos; aquele 
período juvenil de pre-
cariedade artística e de 
difi culdade para obter o 
que se almejava sempre 
nos pareceu a nossa 
melhor fase.

Nesse tal período, 
o mesmo disco era 
contemplado diversas 
vezes e um fi lme exer-
cia um processo con-
tínuo de permanecer 
em nossas mentes por 
tempo indeterminado. 
Queríamos penetrar 
dentro do universo 
fictício por acreditar 
nele e sonhar com ele. 
O mundo não funcio-
nava como esses anos 
de nossa adolescência.

Nossos vinte anos 
eram atulhados por 
tudo, mas fomos jovens 
sem nada. Não apro-
fundávamos, nem refl e-
tíamos tempo sufi-
ciente sobre as infor-

mações que contínha-
mos demasiadamente. 
Tudo se tornou plan-
gente; lamentávamos 
como se não pudésse-
mos gozar de nada. 

Nossa manifestação 
de contentamento limi-
tava-se a conversas no 
ônibus rumo à facul-
dade, ou em eventu-
ais caminhadas que a 
cidade, ainda não tão 
grande, nos permitia. 
Perdemos o foco e a 
sede. O Facebook era 
o símbolo da carência 
intelectual que sofría-
mos, perdíamos horas 
e dias dentro dele para 
afogar a condolência de 
nos sentir incapazes.

A faculdade deve-
ria ser instrumento 
de dilatação, mas ela 
apenas afunilou nossos 
s o n h o s .  A  m i n h a 
geração, que naquele 
momento fora presen-
teada com liberdade, 
na altura de certa matu-
ridade, desejava, no 
fundo, que aparassem 
nossas asas. Questio-
návamos a presença 
de nossos pais, neces-
sitávamos de mais 
direção, metas e rumos. 
Fomos abandonados 
pelo ensino e pela 
estrutura familiar que 
nos restava.

As relações agora 
dependiam dos laços 
culturais, todavia a cul-
tura individual crescia 
cada vez mais. Apenas 
compartilhávamos os 
gostos e opiniões pouco 
fundamentadas, onde 
era raro o interesse da 
fusão de nossas ideias 
com as do próximo.

Nada parecia acessar 
o IDEAL do mundo. As 
pessoas reinventavam 
e recriavam persona-
gens de si mesmo inse-

Belisa Pelizaro

Marcos Monteiro

ridos na sociedade. O 
que defi nia os sujeitos 
era o modo como eles 
queriam ser vistos.

A partir disso, iniciou-
-se um processo de 
melancolia. O vírus foi 
atingindo e se manifes-
tando em cada um dos 
que ainda possuíam 
determinada consciên-
cia do cargo de vítima 
de uma Era mal cons-
truída. Não conseguí-
amos mais viver sob 
a condição de reação 
passiva.

Não houve cura ime-
diata. Ou seguia-se para 
um destino de respon-
sabilidades inevitáveis 
em que nos sentiríamos 
aprisionados a uma 
vida que cada vez mais 
estava sem acepção, ou 
reinventava-se a sina 
assumindo os riscos. 

Por fi m, continuamos 
vivos. Guiados por uma 
certa sobrevivência 
que não permite que 
nenhuma angústia se 
prolongue. Cada um 
se empurrou para os 
seus caminhos, e reali-
zados ou não, olhamos 
agora com compaixão 
o passado. Rindo dos 
almejos quiméricos, e 
forçados a se confor-
mar que não existiam 
respostas. 
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Vinicius Ferreira

Guilherme Pupo

Havia uma mulher par-
tida ao meio na calçada. 
Não dava para ver seu 
rosto, o pescoço virado pro 
asfalto numa espécie de 
beijo final. Simples assim.

Oh, claro, havia sangue. E 
sim, ela estava nua. Quase 
nua. Calcinha preta trans-
parente. E só.

Uma mulher partida ao 
meio não chega a ser uma 
grande novidade, ainda 
mais numa cidade desse 
tamanho. Existem mulheres 
partidas ao meio em punha-
dos no cais, e também nas 
casas planejadas do lado 
Leste. Muitas nem sentem 
a espinha sucumbir.

Caso você a visse neste 
dia, simplesmente atraves-
saria a rua e nem se dignaria 
a fazer uma careta de nojo. 
Munido dessa certeza fui 
com meu carro capenga até 
a esquina e catei cuidado-
samente os restos daquele 
corpo. No início não sei 
bem o que foi, eu só achei 
muito peculiar tudo aquilo 
e posso afirmar, mesmo que 
pareça uma desculpa esfar-
rapada, que tirar aquela 
mulher da sarjeta foi quase 
um vício de profissão.

Para minha surpresa ela 
era leve. Quase uma bai-
larina. A metade de baixo 
fazia um quatro e o pescoço 
torcido na parte de cima 
lembrava uma diva que 
se virava para plateia. A 
chamei de Maria.

No corredor curto que 
separava meu quarto das 
outras casas ninguém 
notou que eu levava dois 
pedaços de mulher, um em 
cada braço. Nunca mesmo 
ninguém notava minha 
presença, afinal. No começo 
era diferente.

Um artista, disseram. Ele 
usa tóxicos, explicou a mãe 
ao menino da casa oito. 
Depois de alguns meses 
de conversas de corre-
dor minha vida ordinária 
deixou de ser assunto. Não 
havia mesmo o que se dizer. 
A exposição seria dali a dois 
meses. Logo que pus as 
partes de Maria na minha 
cama tive certeza que a 
sorte estava do meu lado. 

Perfeita, imóvel, bela. A 
série que eu havia esperado 
por toda minha vida estava 
jogada numa calçada. Era 
como achar uma nota de 
cem num bueiro. Os dias 
de Maria passaram a ser 
todos iguais e também os 
meus. Eu a punha no altar 
e esculpia o barro. Eu a 
movia, unia, encaixava. 
Mas nunca a harmonia era 
tão perfeita quanto a displi-
cente desagregação de suas 
partes. Pensei em mutilar 
ainda mais. Um seio. Ou um 
braço [minha bela Vênus!], 
mas não tive coragem. Só 
uma unha, com um alicate. 
Não sangrou.

Em uma noite eu penteava 
os cabelos dela, cabelos que 
cresciam como doidos, e 
cortava suas unhas, seus 
pelos. Na outra eu insistia 
em vestir em Maria uma 
delicada camisola que 
havia sido de minha mãe. 
Posso jurar que nesses 
momentos ela sorria. Mas 
a minha maior diversão 
era reproduzir meticulosa-
mente pedacinhos de Maria 
em minhas obras.

A cada peça finalizada, 
Maria ficava mais bonita 
e mais distante; seu olhar 
pairava num ponto ine-
xato entre mim e a parede, 
enquanto nos primeiros 
dias as pupilas ficavam 
fixas no meu rosto, agora 
tudo se esvaia com enorme 
exatidão.

Durante semanas o 
desdém de Maria alimen-
tou em mim um enorme 
desespero. Por três ou 
quatro vezes quebrei o 
quartinho aos socos e pon-
tapés. Minhas doces e 
incompletas esculturas 
jamais poderiam ser expos-
tas. Arrancava as partes 
para ofender a modelo, 
para satanizar o original. 
O corpo de Maria, mesmo 
separado, concordava: 
Impassível.

Berrava naquele ouvido 
torto. Maria era tão bela 
e tão completa que impe-
dia qualquer inspiração. 
Nenhum retoque. Ela 
estava pronta. Eu estava 
acabado.

 

ShotRenata Côrrea

Ygor DiCastro

Conto integrante do e-book Naquele Dia
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Os olhos perscrutam 
as ruas da metrópole e, 
em um trecho, o curso 
do poluído, turvo Rio 
Paranoá.  Dentro do 
carro, conversamos ani-
madamente. Recusamo-
-nos, como sempre, a 
ser extorquidos pelo 
estacionamento do sho-
pping. Largamos o carro 
no de um restaurante. 
Pra mim, é uma cantina 
italiana – minha miopia 
e meu astigmatismo 
deixam que aflore minha 
imaginação, já que não 
capto com meus olhos a 
realidade e, então, eu a 
invento (ótimo artifício 
para escritores, devo 
dizer). Para ele e para 
todos, não é uma can-
tina. Só frequentamos 
o shopping, apinhado 
de lojas de grã-finas, 
pela livraria e uma loja 
de decoração. Não é 
meu estômago que fica 
embrulhado, e sim o 
cérebro, com o misto 
de repulsa e mal-estar 
gerados pelo olhar das 
esnobes vendedoras.

Como se finda a reu-
nião dos mafiosos – eu 
o teria levado comigo, 
porque tenho ascendên-
cia italiana, enquanto 
ele tem inglesa e por-
tuguesa –, dirigimo-nos 
ao carro e partimos. 
Acontece que ele saiu 
de carro e eu, montada 
no meu Rocinante. Qual 
Quixote, enxergo, de 
novo,  a lgo que não 
existe, minutos depois. 
A deturpação é, pura 
e simplesmente, por 
causa do modo como 
interpreto: o outdoor 
dizia “Estou disponí-
vel.”, junto com um 
número de telefone. 
Isso me fez lembrar de 
uma vez em que um 
amigo da faculdade de 
Cinema, um dos caras 

mais inteligentes com 
que me deparei na vida, 
contou que tava jogando 
algo como mímica e 
devia fazer com que 
compreendessem que a 
palavra era “mãe” e que 
não conseguiu atinar 
coisas como “figura que 
cuida do filho”. Ele ficou 
listando  

D i a n t e  d a q u e l e 
outdoor, imaginei que 
fosse uma garota de 
programa anunciando 
sua disponibilidade ou 
mesmo uma mulher de 
vida ordinária, comum, 
e um bocado desespe-
rada. O mais chocante, 
pra mim, foi analisar 
criticamente essa ideia 
mirabolante e perceber 
que eu só cogitei serem 
mulheres. Condenei-as. 
Logo eu, que gosto de 
estudar gênero, mesmo 
sem que valha ponto no 
final do bimestre, pois 
não estou matriculada 

em nenhuma institui-
ção, logo eu, que escrevi 
meu primeiro romance 
com uma protagonista 
mulher, um homem que 
se traveste, que encon-
trou sua identidade 
sexual na feminilidade 
e que só o que tem 
mesmo de masculino é 
um pênis. 

Ao  mesmo tempo, 
se  ref let irmos,  seria 
uma atitude muito, mas 
muito despida de gri-
lhões. Faça um esquiço 
mental:  uma mulher 
que, sim, se sente pode-
rosa e segura de si e de 
suas convicções a ponto 
de lançar os algarismos 
do seu telefone porque, 
ué, ela quer sexo ou, 
então, um companheiro 
ou companheira, e está 
certa de que ninguém 
tem nada com isso. 
Pensa (como eu) que 
é como casamento de 
pessoas gays: deve ser 

liberado, é lógico e sen-
sato, pois quem é hétero 
continua sendo e sendo 
feliz com seu/sua par-
ceiro (a) e quem aprecia 
um corpo idêntico ao 
seu tem o direito (coisa 
mínima, né!) de casar, de 
fazer, vamos simplificar, 
exatamente a mesma 
coisa.

O desejo é algo inerente 
a qualquer ser humano. 
Obviedades conterrâ-
neas de todos, ainda 
que diversas, porque 
humanos pisam a mesma 
superfície – ora árida, ora 
seara promissora. Não 
digo universais porque 
cada um tem o seu uni-
verso, as vivências são 
particulares, e por isso 
é que o olhar é estran-
geiro – terra árida pra 
mim e macia pra você, 
no mesmo trecho, no 
mesmo quilômetro. Eu 
em Brasília, você no Rio, 
Madrid, Roma, Buca-

reste, em meio a amplas 
estradas. A visão e o res-
peito quanto ao desejo do 
Outro é que não podem ser 
estreitos. Reitero o convite: 
sejamos conterrâneos.

De contradição, deduzo 
eu e, muito provavelmente, 
você, impregnadas estamos 
nós, mulheres, estamos 
nós, mulheres críticas que 
não baixam a cabeça e 
buscam se informar sobre 
seus direitos, e estamos 
nós,  as que botam um 
decotão, as que fazem de 
uma blusa vestido curtís-
simo, para ganhar as ruas 
e brisas de liberdade. É, 
agora descubro que não são 
ventos de mudança nem de 
liberdade. A dicotomia, o 
superego e a contradição 
fazem ser brisa. Entretanto, 
ainda assim, liberdade e 
mudança. E brisa só até que 
esteja encanada, tomando 
direção e ganhando força 
e velocidade, refrescando 
uns e incomodando outros.

Olhares estrangeiros, obviedades 
            e comunhão conterrâneasLetycia Bond

Marcos Monteiro
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Não é apenas a soli-
dão que incomoda, mas 
também o silêncio. O 
silêncio desses corredo-
res é terrível, assustador 
mesmo. Me colocaram 
num quarto só pra mim. 
Finalmente adiantou 
alguma coisa eu pagar 
o plano de saúde. Meus 
filhos previram isso: 
o senhor fica doente, 
e daí? Como se eles já 
deixassem bem claro que 
ninguém iria cuidar de 
mim. Como se eu qui-
sesse algo deles. Bem que 
um pouco de companhia 
não seria de todo ruim. 
O paciente do quarto 
ao lado recebe quase 
diariamente a visita de 
um rapaz. Imagino que 
seja o filho pelo carinho 
e cuidado com que trata 
o velho. Não deve ser 
muito mais velho que eu. 
Ele anda a passos curtos, 
sempre com o soro e uma 
sonda ao lado. Nunca 
fala. Deve ter sofrido um 
derrame.  

Hoje eu vi o rapaz 
passar pela minha porta. 
É natal, então outros 
familiares devem apa-
recer para visitá-lo. Nin-
guém me visita há uma 
semana. Nem ligam. 
Nem um cartão de natal. 
Nada. Acho que eu até 
preferia ter sido atendido 
pelo SUS. Lá eu ficaria 
em uma enfermaria, 
mas pelo menos teria 
com quem conversar. Lá 
não conversaria só com 
médicos e enfermeiros, 
mas com pessoas nor-
mais, doentes como eu. 

Fui diagnosticado com 
câncer na próstata, e 
estou internado há quase 
dois meses. A doença 
faz com que vejamos 
certas coisas do cotidiano 
de outra maneira. As 
coisas simples do dia a 
dia tornam-se grandes 

acontecimentos. Uma 
delas é dar uma boa 
mijada. Como eu queria 
tirar o pau pra fora, rijo, 
e descarregar aquela 
mijada gostosa no vaso 
fazendo barulho na água. 
Faz tempo que isso não 
acontece. Não consigo 
mijar direito e meu pau 

não endurece faz tempo. 
Não endureceu nem 
quando a enfermeira 
me deu um banho hoje 
de manhã. Não senti 
absolutamente nada. Só 
constrangimento por ela 
pegar naquele caralho 
mole e flácido. Eu até 
cheguei a pensar que ela 
estava brincando com 
ele. Eu podia pedir que 

ela desse uma chupada, 
mas com certeza ela não 
atenderia meu pedido e 
reclamaria para algum 
médico.

Uma simples cami-
nhada pelo corredor 
também é uma odisseia. 
Me arrasto por um corre-
dor que pra mim parece 

morava, a três quadras 
daqui, perto do estádio. 
Agora olho para trás e 
vejo o tanto que andei, 
talvez uns vinte metros, 
e tenho que voltar, pois 
já sinto um cansaço 
absurdo. A volta para o 
quarto é outra viagem. 
Ouço o barulho dos chi-
nelos arrastando no chão 
e isso me entristece ainda 
mais. No que me tornei? 
Sou um pedaço de carne 
estragada vivendo os 
últimos momentos sozi-
nho em um hospital. 
Seria mais digno meter 
uma bala na cabeça de 
uma vez. Eu até imagino 
o bilhete que deixaria: 
“Carlos, Jorge e Samira 
(meus filhos), quero que 
se fodam”. 

Como eu imaginei, o 
velho do lado recebeu 
a família nesta noite 
de natal. Eu pude ver o 
mesmo rapaz que vem 
todo dia, duas crianças 
e duas mulheres. Talvez 
a esposa e a nora. É uma 
família bonita. Sacrifi-
caram a noite de natal 
deles para fazer compa-
nhia ao velho. Confesso 
que sinto uma ponta de 
inveja, mas entre ficar 
sozinho e f icar com 
meus filhos, acho que o 
melhor é ficar sozinho. 
São uns filhos da puta. 
Depois que fiquei viúvo 
foi cada um pra um lado, 
nunca me ligam nem me 
visitam. 

Eu queria mesmo passar 
a ceia com o velho e sua 
família. Vou me arras-
tando pelo corredor em 
direção ao quarto ao 
lado, mas a porta está 
fechada. Não vou bater, 
não quero atrapalhar 
sendo um intruso. O 
melhor é voltar para 

minha cama e esperar 
essa noite acabar. Vai 
demorar pra passar, 
mas não há outra alter-
nativa. Daqui a pouco o 
médico chega para sua 
avaliação de rotina e 
depois a enfermeira traz 
aquela comida nojenta. 
Apenas espero. Ouço os 

passos no corredor. Eles 
estão chegando para o 
mesmo ritual macabro 
de todas as noites: tentar 
adiar minha morte. Eles 
entram no quarto. Não 
quero conversar. Fecho 
os olhos e me viro para 
o outro lado.  

interminável, cheio de 
obstáculos. Com muito 
esforço chego à janela que 
dá pra João Gualberto e lá 
embaixo vejo milhares de 
carros, ônibus, pedestres 
andando de um lado para 
o outro na corrida desen-
freada pelas compras de 
natal. Fiz muitas cami-
nhadas pela João Gual-
berto. Moro, ou melhor, 

Noite de natalDaniel Osiecki

Ricardo Pozzo
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Ygor DiCastro

Felicidade Clandestina
Primeiro encontro, ines-

quecível. Opondo-se às 
amigas, passa escondida 
e afobada às estantes. 
Acuada, cola-o ao peito. 
De sôfrega a corada, 
exala o aroma da eterna 
descoberta.

Ao aborto, nem mãe 
nem feto resistiram. Bem 
agarrado, na hora da 
sucção, trouxe consigo o 
seco coração da menina.

Em
 off

 Só havia um remédio: 
suicidou-se.

H
ip

oc
o 

   
  n

dr
ía

co

 Sem crédito, suportou 
o ódio, brioso e equili-
brado. Até vir a oferta: 
trocá-lo pelo remorso. No 
espelho enevoado, um 
eco dos infernos. Tapa 
os ouvidos e implode o 
cérebro.

 Condensa a vasta obra 
no grão de areia. Reclusa, 
safa-se da ácida crítica. 
Presunçoso ou não, a 
fama é nítida. Para julgá-
-la pequena, só rompendo 
o grão: imortalizadas 
linhas.

D
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ro

fu
nd

ez
as

Astúcia minimalista

JE
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A

As curvas femininas marcadas pelo 
brilho do luar, nas nuvens que se 
aproximam com tons de cinza, Não 
demora muito a chover, faz da gar-
rafa uma dádiva, Do ébrio a emoção 
de sonhar, E trágica no horizonte 
é a certeza do poeta embriagado, 
Perder-se nas medidas do mar, do 
céu e da mulher, Mar que reflete as 
paixões os sintomas e os anônimos, 
Mas não define como classe, e as 
palavras de importância já não terão 
seu valor, e os bobos que lutam não 
terão sua glória,  Se o mal vira pers-
pectiva negativa as palavras divinas 
acalmam, mas se entender por pers-
pectiva a vontade do indivíduo, já 
não precisamos mais do mal.

Éderson 
Cesconetto
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filtro pó estrada
caminho e trincheira
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novo
onde se alcança
outro
onde suporta
chão
onde se cala
fogueira
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sobre a poeira
sobre a chama toda
sobre a aurora silenciosa
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 Marques era do tipo empático. Manteiga, 
como os colegas da copiadora gozavam, 
divertindo-se dele – quando não era a 
bichinha da agapê nova, que essa história 
de ficar com peninha e tititi, sei não, dizia o 
Moacir. Via uma criança passando fome e 
chorava. Via um pai de família sem trabalho 
e se doía por ele. Entristecia-se por ver tra-
balhadores sobrevivendo porcamente e os 
porcos vivendo do trabalhador. Você viu que 
morreram quinze no Pará, numa fazenda? 
Aposto que era trabalho escravo. Era tudo 
muito injusto, era mesmo, e o máximo que 
ele poderia fazer era ser empático, embora 
não soubesse o que isso significasse.

Marques tomava o ônibus todos os dias 
pela manhã às seis e meia. Antes, tomava 
um copo de leite, roubava uma ou duas 
bolachas do pacote, às vezes uma banana, 
e andava a passos largos para o ponto. O 
ônibus ia sempre cheio de pessoas sonolentas 
e ele ia observando cada uma delas. Havia 
uma mestiça que vestia uniforme de uma 
clínica de estética, um homem de bigode 
ralo bastante castigado nos seus quarenta 
(ou sessenta?) anos, o motorista obeso, uma 
negra gorda que saía pelas baianas, e tantos 
outros coadjuvantes em que Marques conse-
guia enxergar o brilho fosco nos olhos. Iam 
de ônibus ou mesmo a pé trabalhar pra quem 
vai ao trabalho de carro. Por quê? Não eram 
os mesmos olhos, senão pela desolação? As 
mesmas mãos, senão pelos calos? O mesmo 
Deus, senão pelo destino?

Vinte e cinco minutos sacolejados, descia 
na frente da copiadora onde trabalhava 
das sete às dezesseis. O dia na copiadora 
passava rápido. Era pouca gente pra muito 
trabalho, muito barulho e pouco papo, muito 
tempo na frente dos feixes de luz pra muito 

pensar. Marques pensava que não entendia 
por que é que uns tinham e outros não. Pen-
sava muito nisso. Porque uns viviam e uns 
sobreviviam (como ouviu uma vez) e porque 
outros morriam? – ele acrescentou na frase. 
O Manoel que trabalhava logo ao lado com 
os xeroques da Matriz perdera mês passado 
um filho de oito anos que aguardava um 
transplante de rim. O casebre dele, Manoel, 
encheu da parentada que veio do interior 
pro velório em casa. O moleque era bem 
mirradinho, o caixãozinho ficou menor que 
a mesa. O Manoel ganhou uma semana de 
folga da empresa.

Marques chegava na casa abandonada 
todo dia às cinco e pouquinho. Colocava na 
Malhação com o volume no último e ia tomar 
banho, pra depois fazer janta. Se tinha uma 
coisa que a falecida mãezinha sabia fazer 
era cozinhar e Marques herdou da dona 
Maria os dotes para cozinha. Para salgados. 
Herdou também os vinis que eram do pai, 
que falecera anos antes, e a tevê catorze 
polegadas da Malhação.

No amigo secreto do final de ano passado, 
o Jurandir, do Financeiro, deu um livro pra 
ele. A capa era amarela, bonita, devia ter 
custado bem caro. Mas ele não lia, ficava 
tonto logo, não conseguia se concentrar. E 
não via jornal sempre, era muita matança. 
Então, acabado o feijão, ia pro boteco do Bira 
jogar bilhar, quando tinha dinheiro. Só não 
bebia: perdeu o pai disso.

Se não tinha dinheiro, deitava cedo e ficava 
triste, triste. Em geral chorava. Não que 
gostasse tanto de bilhar.

Biografia de Marques

Carlos Pegurski
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Embora a mulher atu-
almente seja livre para 
trabalhar fora, ela gasta 
uma grande parte de seu 
salário, que ainda é signi-
ficativamente inferior ao 
dos homens, em produtos 
e tratamentos de beleza. 
Muitos trabalhos, aliás, 
não dão espaço para as 
mulheres. A mulher do 
século XXI pode ser livre 
para buscar uma carreira 
científica ou política, por 
exemplo, mas sua credi-
bilidade nesses campos 
ainda é pesada de acordo 
com sua aparência. Há 
uma enorme diversidade 
de empregos que apenas 
contratam mulheres se 
elas atenderem a um certo 
“requerimento estético”. 
Mesmo estudar é difícil, 
uma vez que as meninas 
desde cedo são tidas como 
fúteis e raramente são 
levadas a sério. Na prática, 
a libertação feminina ainda 
está longe de acontecer: as 
mulheres podem votar, 
mas seus direitos não são 
contemplados; podem 
estudar, mas não têm 
oportunidades; podem 
ser diretoras ou donas de 
empresas, mas têm seu 
trabalho desvalorizado. 
A realidade é que muitas 
mulheres ainda depen-
dem de pai ou marido para 
sobreviver.

A internalização desses 
valores também pode ser 
extremamente nociva de 
outras formas: mulheres 
que são desdenhadas 
por sua suposta falta de 
beleza muitas vezes vêm 
a se sentir inadequadas 
e insignificantes. Mesmo 

mulheres elogiadas por sua 
aparência sentem que pre-
cisam manter-se belas, para 
não serem desvalorizadas. 
Essa insegurança é con-
vertida em uma obsessão 
por adornos e cosméticos, 
sendo como um aspecto 
natural da feminilidade, 
que pode ser comprada em 
lojas de sapatos, roupas e 
jóias. Os homens também 
vêm cobrando cada vez 
mais das mulheres: elas 
precisam se plastificar e se 
embelezar cada vez mais 
para obter os atributos 
exigidos, que seriam de 
outra forma inalcançáveis. 
Por isso, muitas vertentes 
do feminismo empregam 
sua energia na tentativa de 
reconstruir a autoestima das 
mulheres, seja divulgando 
mensagens positivas sobre 
a diversidade de corpos 
femininos ou incentivando 
umas às outras a amarem a 
si mesmas; a batalha para 
restaurar a autoestima femi-
nina é árdua.

Enquanto a importância 
das mulheres manterem 
uma relação saudável com 
o próprio corpo, também 
é fundamental uma aná-
lise crítica sobre a própria 
necessidade de ser bela. Em 
muitos momentos, pode 
ser complicado diferenciar 
os ideais otimistas, que 
estimam a diversidade dos 
corpos, de uma luta pela 
objetificação igualitária de 
todas as mulheres. Muitas 
mulheres, de fato, sentem-
-se empoderadas por dis-
cursos inclusivos; outras, 
mesmo que tenham difi-
culdade para se aceitarem 
plenamente, podem vir a 

ter uma consciência crítica 
a respeito da imposição de 
beleza da sociedade. Ainda 
assim, a disseminação de 
tantas mensagens de auto-
aceitação e valorização da 
beleza pode sair pela culatra: 
para muitas mulheres, essas 
mensagens são apenas mais 
uma forma de violência, com 
a diferença de que, ao invés 
de coagi-las a buscarem 
tratamentos cosméticos, as 
coagem a amar os próprios 
corpos incondicionalmente. 
Desse modo, embora possa 
ser bastante complicado 
identificar as nuances que 
separam a objetificação do 
empoderamento, esse é um 
assunto importante, que 
não é tratado tanto quanto 
deveria.

Tamanho foco no valor da 
beleza feminina funciona 
não apenas como arma de 
imposição, mas também leva 
a outros problemas, como a 
tolerância cega a modifica-
ções corporais e cirurgias 
plásticas perigosas e invasi-
vas. É verdade que as pes-
soas devem ser livres para 
modificar o próprio corpo, 
se assim desejarem, mas 
isso não significa que não 
devemos discutir e analisar 
criticamente o significado 
e o impacto desses proce-
dimentos, especialmente 
para as mulheres. Mesmo 
que tenham consciência das 
internalizações sociais que se 
encontram por trás de seus 
desejos, inúmeras mulheres 
ainda sentem a necessidade 
de passar por cirurgias 
estéticas. Há muito mais do 
que direitos individuais em 
jogo quando há mulheres 
que passam por lipoaspira-

Jarid Arraes

mulher não é a 
belezau oação de 

ções anuais ou que colocam 
implantes de silicone cada 
vez maiores nos seios; não 
podemos esconder debaixo 
do tapete uma questão tão 
fundamental para a luta pela 
libertação feminina.

Em muitas situações, o 
ideal de aceitação e liberdade 
absolutas é abraçado pelas 
próprias feministas, sendo 
transformado em pedra angu-
lar da própria luta política 
sem qualquer reflexão crí-
tica. O mito da beleza é um 
dos mecanismos do patriar-
cado mais bem-sucedidos, 
atingindo as mulheres não 
apenas de fora, mas também 
por dentro. O fato de ainda 
haver espaço nas políticas 
feministas para a idéia de 
que as mulheres precisam 
se sentir bonitas para serem 
plenas é pertubador, afinal, a 
beleza é um mito, um conceito 
abstrato inatingível. O femi-
nismo, enquanto ideal plural 
de muitas correntes, precisa 
acordar para tal armadilha e 
não reproduzir esses valores. 
Devemos, sim, ser solidárias e 
oferecer apoio umas às outras, 
incentivando a autoaceitação, 
o amor próprio e o auto-
-reconhecimento enquanto 
seres humanos. Campanhas 
pela exaltação da diversidade 
de corpos e da pluralidade da 
beleza podem ser ferramentas 
poderosas para esse fim; só é 
preciso tomar cuidado para 
não transformar a busca pela 
beleza no foco principal da 
nossa luta – se não por meio 
de procedimentos cosméticos, 
por meio da necessidade de 
sentir-se bonita sob qualquer 
circunstância.

 

O
 p

ro
p
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it

o 
d

a 
A  c o n -

quista das 
m u l h e r e s 
pelo direito 
ao voto, ao 
trabalho e 
aos méto-
d o s  c o n -
traceptivos 
representou 
um grande 
avanço para 
a luta femi-
nista. Ainda 
assim,  as 
m u l h e r e s 
continuam 
acorrenta-
das pelos 
mesmos gri-
lhões que as 
mantinham 
presas no 
s é c u l o 
p a s s a d o . 
E n q u a n t o 
a  mulher 
antes depen-
dia de um 
homem para 
sobreviver, 
a  mulher 
contempo-
rânea ainda 
é sujeita a 
padrões de 
beleza inal-
c a n ç á v e i s 
que conti-
nuam a sub-
metê-la ao 
patriarcado. 
O padrão 
v i g e n t e 
exalta cada 
vez mais a 
magreza, a 

pele clara, o cabelo liso 
e a ausência de qualquer 
mancha, ruga ou flacidez 
que denotem qualquer 
sinal de velhice – essa 
ditadura da beleza é 
responsável por uma 
grande quantidade de 
problemas que, direta ou 
indiretamente, sustentam 
a mesma opressão que as 
acometia anteriormente.
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