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Desde que começamos a prestar esclarecimentos 
públicos sobre nossas contas, quase um ano, temos 
sistematicamente trabalhado para conseguir fechar 
as contas e não operar no vermelho.

Em certos meses conseguimos empatar. Em 
outros, tivemos ligeiro prejuízo. Em dezembro fomos 
mal, mas logo nos acertamos em fevereiro, este mês 
que está abaixo justificado.

Pode parecer um tipo de utopia barata e 
contraditória ao espírito de nosso tempo, mais 
prático, digamos. Porém, um de nossos alicerces 
envolve justamente o colaboracionismo e apoio de 
escritores e jornalistas, que assinam nosso periódico, 
auxiliam na distribuição, escrevem e nos indicam 
autores.

Não consideramos, de um modo mais abrangente, 
que o jornal opere no lucro sem que exista um 
destino evidente na própria estrutura – neste mês, 
por exemplo, o valor excedente foi ressarcido ao 
editor para cobrir prejuízos dos cinco primeiros 
meses do ano passado.

Nossa intenção não é ganhar. Temos, sim, 
interesse em expandir a distribuição, melhorar a 
tiragem e ter maior presença virtual – a construção 
de um site é necessária, até para criarmos novas 
possibilidades de interação com os leitores.

São projetos. E projetos e intenções e 
sobrevivências que dependem muito de você e 
daqueles que acreditam que a literatura pode ser 
importante no cotidiano de alguma forma.

Assine nosso jornal.

Anuncie sua empresa.

Colabore com textos, fotografias, ilustrações, cartuns.

Saiba que a casa é de madeira e às vezes chove dentro. 

Uma boa leitura a todos.
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Nas edições de novembro e dezembro conseguimos 
uma duvidosa façanha: cortamos as tiras de Laura 
Athayde.
 
Mais em tom de esclarecimento, a ilustração da 
página 26 da edição de janeiro, que abre para o texto 
de Walter Bach, não está creditada porque é domínio 
público.

Glauber Shimabukuro é artista 
e tem um declaração sobre a 
capa: “Fiz esse desenho aí”.
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Passamos Por um Periodo de urgencia e asPiramos a revolucao. 
enquanto isso, nossa literatura segue atavicamente Progressista.
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Osny Tavares

o aqui, agora

Luna Loo
Técnica: Nanquim e aquarela

Nada mais opressivo ao escritor de ficção 
que a História com agá maiúsculo, que insiste 
em cobrar o seu quinhão de fidedignidade. Mas 
não é por isso que ando por aqui neste mês, 
embora deva falar um pouco sobre História e 
histórias ao longo dos parágrafos abaixo. Co-
mentarei, porém, a relação do jovem escritor 
com o tempo em que vive e como absorver a 
consciência de época – popularmente chama-
da de zeitgeist – sem parecer datado ou ante-
cipado. Fiquei às voltas com o assunto durante 
as semanas anteriores ao Carnaval, enquanto 
produzia uma reportagem sobre o impacto do 
golpe militar sobre a literatura brasileira do 
período. O material será publicado na edição 
de março do Cândido, que circulará paralelo a 
este RelevO. Fica desde já o convite à leitura do 
coirmão.

É um tempo interessante para ser jovem. 
Tudo parece aberto à refundação e cada pe-
queno setor da vida abriga um comitê repleto 
de delegados a discutir até as cláusulas pétreas 
da vida. O que era automático, uma imposição 
da cultura sobre a qual não se refletia, torna-se 
um ato político. De mastigar um bife a torcer 
pela seleção brasileira na Copa, o indivíduo é 
desafiado pelos significados sociais de seus 
atos. O que é ótimo, pois parece um caminho 
necessário à lucidez.
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No Brasil, presenciamos um despertar polí-
tico da juventude após vinte anos de calmaria. 
A transferência de responsabilidade para “os 
políticos”, entendendo-os como representan-
tes de uma classe autônoma, cobrou o seu pre-
ço. Mais do que serviços públicos de qualidade, 
os cartazes nas passeatas clamam por um pro-
jeto de vida adulta relativamente satisfatório. 
A geração nascida a partir dos anos 90 cresceu 
isenta das grandes utopias da modernidade, 
porém não encontrou nada para colocar no 
lugar. Batendo à porta de entrada para a vida 
adulta, tudo o que consegue vislumbrar como 
“o possível” é a reprodução de um projeto de 
felicidade individual que consiste em seguran-
ça material e estabilidade, algo instintivamen-
te avesso aos impulsos orgânicos da juventu-
de. A adesão em massa a “causas” surge como 
a tentativa de responder de forma altruísta à 
opressão do bem-estar, cujos efeitos negativos 
incluem alienação e solidão.

Agora, vamos contra-argumentar. 

É próprio da literatura tentar escapar das 
armadilhas de seu tempo para tentar cons-
truir algo permanente. O próprio autor tende a 
ser identificado como um sujeito meio afasta-
do das questões imediatas de sua vida, embora 
seja intelectualmente forjado por um proces-
so coletivo no qual a data é um dos principais 
elementos definidores. O triunfo do artista 
ocorre quando, acorrentado ao hoje, consegue 
projetar o estético ou o existencial de amanhã. 
Mas a perenidade é uma ilusão. O descarte é 
bem vindo para permitir que o novo surja e 
realizar a ambição humana de viver um pouco 
mais que uma única vida.

O RelevO flerta com o distante, o que é bom, 
mas permanece distante do próximo, o que 
não é tão bom. Ondas curtas não pegam no rá-
dio do vizinho.

Penso que a literatura, e principalmente do 
tipo que fazemos aqui, tenha um papel impor-
tante em estabelecer um conhecimento mútuo 
entre os atores. Por dois motivos: primeiro, o 
imediatismo do periódico mensal dedicado ao 
texto curto permite uma reflexão quente, mas 
já com certo arrefecimento de ânimos. Por ve-
zes, a contagem de dez segundos é insuficiente 
para recuperar a ponderação. Em um mês, en-
tretanto, é possível contar até 2,6 milhões.

Não defendo, claro, que o jornal se torne 
refém de uma pauta de acontecimentos ime-
diatos e se preocupe em caricaturar o real em 
pseudoliteratura. Mas é inegável que os fenô-
menos que presenciamos atualmente repre-
sentarão parte significativa de nossa identi-
dade de época. Os protestos de junho de 2013, 
por exemplo, têm potencial para se tornar nos-
so Woodstock -- um evento que define a per-
sonalidade de uma geração. E perceba que a 
comparação é possível apenas porque o evento 
de 1969 foi sistematicamente esmiuçado pelo 
olhar artístico ao longo das últimas quatro dé-
cadas. As produções mais recentes tendem a 
ser mais maduras, porém os contemporâneos 
do festival foram responsáveis por tornarem-
no icônico, enviando os primeiros sinais de 
“olhe para isso”.



Melo
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Acordei sobressaltado e era quase dia: no 
sonho eu pedia a um amigo que procurasse o 
primeiro obituário que escrevi na vida, publi-
cado lá em Campina Grande do Sul. Meu ami-
go folheava o arquivo do jornal na mesinha de 
centro, enquanto, ao meu lado, uma senhora 
sem rosto olhava-me fixamente, por debaixo 
de meu queixo.

                                      *
Aos poucos o sono foi reagrupando-me à es-

curidão – ando cansado desta primeira sema-
na de aula, nunca tive problema para dormir, 
esta semana sim – e desfiz-me da matéria de 
mim, desalmejando as lembranças.

                                      *
Reacordo duas horas depois com a minha 

irmã mais velha batendo na janela, perguntan-
do se posso levá-la ao cemitério do Umbará. 
Está chorando. Pergunto o que ela precisa fa-
zer no cemitério do Umbará em plena quinta-
feira, estou um pouco surdo do ouvido esquer-
do: Helô morreu.

[Agora, quase doze horas depois, envergo-
nha-me ter implícito que quinta-feira cedo não 
é uma boa hora para morrer. A morte é sempre 
um feriado inventado às pressas.]

                                      *
O mais profundo obituário que já escrevi foi 

sobre Victor Folquening. O tempo é uma noite 
escavando a eternidade e logo se completam 
dois anos de sua morte. Escrevi muitos obitu-
ários depois, mas foram apenas redigidos. Não 
se deve escrever obituários de amigos, é como 
se desgraçar publicamente.

                                      *
São nove horas e minha irmã precisa ir à re-

vistaria acertar as devoluções de material da 
semana. Helô era jornaleira. Trabalhava com 
minha irmã, uma no período da manhã, outra 
de tarde. Morreu de insuficiência renal, não re-
sistiu à hemodiálise.

Helo

Eva Parisi 
Técnica: Nanquim

Daniel Zanella

Nos dois anos que trabalhei diariamente em 
banca de jornal, o pior era o domingo, acordar 
sete horas e não sucumbir até meio-dia. Eu 
tinha vinte e poucos anos e geralmente avan-
çava na madrugada anterior. Mas tinha vinte 
anos e era autoconsiderado invencível. Re-
cordo de um rapaz que vinha de muito longe, 
sempre de bicicleta, comprar a Gazeta do Povo. 
Queria o caderno de Empregos e Classificados, 
estava desempregado. Certa vez, apareceu na 
segunda-feira com uma proposta indecorosa: 
queria que eu destacasse o caderno mais do 
que necessário, estava sem dinheiro pra com-
prar o jornal, iria me recompensar no futuro.

Estou emotivo hoje, então, quase choro ao 
lembrar o dia em que a mulher dele, uma moça 
bem magrinha e simples, me trouxe, sozinha, 
um bolo de caixinha num domingo qualquer, 
agradecendo pelo mês e meio em que o marido 
ganhou o jornal na segunda-feira.

                                      *
Em novembro tivemos a Feira do Livro de 

Araucária. Foi ruim, foi pesado. Acredito ter 
sido muito paciente com os organizadores, 
mas Helô estava furiosa. No ano anterior tinha 
sido muito bom e ela elencou-me com energia 
as diversas e pertinentes coisas que foram mal 
realizadas na Feira. Deviam ouvir a Helô. Com-
prei dela uma coleção de vinte e cinco volumes 
de gramática e dois livros do Saramago por 
dez reais. Almoçamos juntos alguns dias e ela 
cuidava também do meu estande com a minha 
sobrinha – às vezes chegavam hordas de crian-
ças revirando tudo, ela evitava o pior e sabia 
muito bem disso de vender. A chefe dela e de 
minha irmã dizia que as duas juntas pareciam 
uma feira turca.

                                      *
É nove e meia e combino de levar minha 

irmã ao cemitério. Deito na cama porque o 
quarto é o único lugar com ventilador da casa 
e incorpora-me uma tristeza arrasadora, de 
tudo perder-se e melhor se esquecido. Vou dor-
mir pra ver se não choro, não quero seguir em 
frente hoje.

Descanse em paz, Helô jornaleira.

Texto originalmente publicado em gazetadopovo.com.br/cenasurbanas
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Aline Reis
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Lucas Mariano
Técnica: Grafite

O morto e a 
repórter

Uma xícara de café sem açúcar, a leitura do 
jornal e reunião de pauta. Todos os dias são 
assim para uma repórter. Não me queixo da 
rotina, não. Apesar de os dias começarem exa-
tamente iguais, eles raramente terminam de 
forma parecida. 

Na delegacia o entra e sai de gente é fre-
quente. Há moças da faxina, tiras armados e, 
na medida em que me aproximo das celas, o 
cheiro de maconha, suor, mofo e cigarros au-
menta. O delegado é um tipo de meia-idade 
cheiroso, de barba feita e camisa por dentro. 
Há outro policial que tem sotaque curitibano e 
uma tatuagem de caveira no antebraço.

O cartório que fica do lado esquerdo é che-
fiado por uma investigadora oriental. Oriental, 
mas braba. Enquanto aguardo a chegada do 
camburão da Polícia Militar [ele sempre vem. 
Uma hora ou outra algum bandido cai], acendo 
um cigarro e me lembro da noite de ontem.

Houve um homicídio – que eu publiquei 
como feminicídio, afinal, mataram uma mu-
lher. O cara tomou todas porque não aceitava a 
separação e ela já estava trepando com outro. 
Nada mais justo, já que era uma mulher soltei-
ra. Depois de alguns litros de uísque falsifica-
do (moramos aqui, perto da fronteira com o 
Paraguai), ele pegou uma pistola calibre 22 e 
foi visitá-la. Quatro tiros e dois picotaram. 

O cara foi preso. As pessoas cuspiam nele e 
o delegado falava em tom de ameaça. Ele abai-
xava a cabeça e não respondia aos repórteres. 
Tudo bem, desconsidero a orientação ética de 
jornalismo nesses casos: não ouço os dois la-
dos porque um dos lados matou o outro. De-
pois de duas laudas e três xícaras de café, um 
banho gelado.

Sequei o cabelo, tomei uma cerveja e espe-
rei que Victor chegasse. E chegou. Tinha chei-
ro bom. Uma amiga minha diz que é cheiro de 
homem. A barba por fazer, as costas largas, o 
cabelo liso e o sorriso largo. Mesmo acima do 
peso, está bonito – e tudo bem, eu também sou 
gorda. Depois de algumas cervejas, alguns ri-
sos, alguns beijos, as roupas estão jogadas nos 
bancos da frente do carro. Os corpos, por sua 
vez, no banco de trás. Cheguei tarde e me atra-
sei pra reunião de pauta no dia seguinte.

Depois disso meu celular tocou, era alguém 
avisando sobre um acidente. Quatro pessoas 
mortas, quatro feridas, três carros comple-
tamente destruídos. Fotógrafos, repórteres, 
curiosos, ambulâncias e essas coisas de aci-
dente. Desgraça sempre rende manchete do 
jornal. E não, não somos insensíveis. Jornalis-
tas, aliás, são sensíveis demais. Eu mesma que-
ria ligar para o Victor durante o dia seguinte, 
mas naquele dia houve tantas e tantas pautas...

No fim da noite, depois de uma ou duas ta-
ças de vinho, chega Victor. Saímos, bebemos, 
ouvimos aquelas músicas de merda no carro 
dele e essa foi a última vez que o vi (vivo). No 
dia seguinte foi encontrado morto a facadas. 
Ele mentia pra namorada sobre mim e mentia 
pra mim sobre a namorada. Entrevistei-a na 
delegacia de polícia e vou testemunhar a favor 
no tribunal do júri.
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Victoria Lobbo

De onde venho, você podia ir a uma de nos-
sas festas e constatar: éramos os Meninos 
Perdidos modernos. Tínhamos nossa casa na 
árvore, ou seja, um clube noturno qualquer, 
em que nos reuníamos uma vez por semana 
ou mais, sem pais ou adultos – adultos de ver-
dade – ou qualquer forma de lei; gostávamos 
de pensar que era cada-um-por-si, mas é cla-
ro que havia a figura superior, um Peter Pan 
drogado de trinta anos na cara, nunca nas rou-
pas. A adoração a ele era relativa e superficial, 
como tudo ali: queríamos ser como ele naquele 
momento, mas a opinião geral era de que ele 
fora longe demais.

Nós ingeríamos o que desse na telha, isto é, 
drogas e álcool. Havia música, todo tipo de mú-
sica; de preferência que pouca gente conhecesse 
e/ou que exaltasse nosso “estilo de vida”. Quase 
sempre a última tendência nas pistas de alguma 
cidade europeia que jamais visitaríamos.

Dançávamos, e como! Qualquer dança era 
encorajada, quanto mais alucinada, melhor, o 
que emprestava às festas uma sensação geral de 
uma tribo selvagem. O que, evidentemente, não 
éramos. Nenhum dos Garotos Perdidos passara 
fome uma vez na vida e poucos trabalhavam.

A maioria (alguns realmente tinham uma 
cultura desprezível) era intelectualizada, mas 
não intelectual. Faltava-nos o senso crítico, no 
fim das contas, e a guerra contra o establish-
ment não passava de conversa de adolescente 
bêbado. Às vezes você encontrava um que mal 
conseguia formular frases direito, talvez pelo 
estado intoxicado, mas tenho para mim que fa-
lavam como crianças hora ou outra, trocando 
ou repetindo palavras, “comendo” letras, co-
metendo erros grosseiros de gramática.

E em muitos momentos ninguém falava coi-
sa com coisa.

Um sentimento tremendo de superioridade 
pairava sobre nós. Afinal, éramos, segundo nós 
mesmos, os mais bonitos, inteligentes e cool da 
cidade; ouvíamos música pseudo cult ao invés 
“desse lixo todo que toca no rádio”, desprezá-
vamos nosso país e nossa cidade e as “massas”. 
Ocasionalmente alguém botava pra tocar uma 

Garotos Perdidos ]
dessas músicas “baixas”, como funk, ou algo 
brega, e todos nós nos olhávamos e ríamos com 
desdém, entendendo a “ironia” do disc jockey – 
DJ é para os outros. Mas sem parar de dançar, 
afinal, precisávamos fazer valer os cinco reais 
tirados dos nossos pais para pagar a entrada.

Éramos unidos, mas não leais. Se alguém 
mexia com o grupo, com a cena, todos caíam 
em cima como uma matilha, mostrando os 
dentes de leite já amarelados pelo cigarro, e 
aquele bando de garotos, garotas e andrógi-
nos fazia discursos bonitos sobre amizade e 
defender seus iguais, “que gente escrota, nem 
sabem se vestir direito e vêm falar da gente, 
voltem pro Orkut e nos deixem em paz”. Mas o 
assunto era bem diferente em se tratando da 
relação entre cada integrante, o que nos fazia 
uma bomba-relógio dançante.

De vez em quando essa bomba ameaçava 
mandar tudo pelos ares, mas, como disse, era 
tudo tão superficial que uma semana depois as 
crianças emburradas já trocavam elogios afe-
tados normalmente.

É claro que estou generalizando, como ge-
neralizávamos “os outros”. Dentre os Garotos 
Perdidos eu conheci amigos e paixões, e tam-
bém há quem mereça muito respeito, quando 
você olha além das lentes falsas dos óculos 
vintage e percebe que, tirando os robôs – que 
existem por toda parte –, há algumas pessoas 
ali, pessoas de carne e osso, crianças que ca-
íram de seus berços cedo demais e estão ten-
tando achar o caminho de volta pra casa. Para 
seus pais. Sentem falta de comer a comida da 
mãe e ir pra cama cedo, contentes e saudáveis. 

E o que os Garotos Perdidos se tornaram 
anos depois? As fantasias de bichos selvagens 
que usávamos quando novos aderiram à pele, e 
o que encontro vez por outra na rua – e no es-
pelho – são animais reais, uma versão sólida e 
quase finalizada dos esboços que eu só conhe-
cia sob luzes alucinantes de danceteria. Leões, 
corvos, lobos, ovelhas, gatos, pavões: uns con-
seguiram ser plenamente desmamados. Ou-
tros voltaram ao ninho; alguns continuam na 
toca na árvore, como os novos reis das novas 
gerações perdidas.

Depois de ter trocado a carreira promissora 
como Artful Dodger por uma aceitação pacata 
da realidade, observo o mundo fora da Terra do 
Nunca, tomando meu pacato chá, vestindo um 
pacato pijama, e de repente dou o braço a torcer. 

A vida é fria demais se um senhor não acre-
dita em fadas ao menos uma vez por dia – e 
ainda assim há uma bela caralhada de senho-
res que desprezam até mesmo a fada do absin-
to. É em solidariedade a esses tipos que muito 
tempo atrás alguém criou a instituição dos me-
ninos sem pais: para criar, fugir do sério, rir, 
fazer rir, ser ridículo, ser criticado, ser incoe-
rente, ser selvagem, ser errado, ser louco, ser 
hipócrita, ser corajoso, ser pilantra, ser novo, 
ser orgulhoso, ser feliz, nem que só enquanto 
durar o efeito da cerveja. E, nesse sentido... Eu 
os amo, e admiro. Sempre houve Meninos Per-
didos, e em nome do bom futuro, sempre vai 
haver os que se sacrificam pelo hoje à noite, 
pela arte, pela beleza, por ensinar aos outros 
como voar.

Então, talvez, quando escurecer, eu tire 
meu pacato pijama e saia de meu pacato apar-
tamento e deixe a pele de animal que cultivei 
naquele velho clube noturno qualquer respirar 
de novo.

Afinal de contas, uma vez Garoto Perdido, 
para sempre Garoto Perdido.

Lucas Mariano
Técnica: Grafite



Iara



no barco de Caronte 

a viagem e só de ida
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Maria Cecilia Coutinho

vishnu bebe whisky

lar de um guerreiro banido: círculos dan-
tescos. perambula, procura. nas sombras das 
árvores secas contempla lamaçais lamurientos 
de desesperados condenados. este é seu leito: 
terra seca. vale de lágrimas perenes – vísceras 
devoradas sem misericórdia.

 
estrondos metálicos tocam o horizonte. 

ilhas naufragadas – cadáveres contraídos. fun-
gos fossilizados. caramujos boquiabertos em 
prantos cruzados. das brumas, pulsar lumino-
so. vórtice em prisma num surgimento coagu-
lado. redenção?

 
da fenda colunas duais. rigor da palavra se-

creta. nove degraus para a primeira montanha. 
fratura para uma bachante nada temerosa. em 
grãos e mel o solo alimenta. ceres deleita-se da 
caça das amazonas. os cabelos trançados até 
as clavículas – a coroa daquele que transcen-
deu o inferno!

necessidade humana de autodestruição – 
canibalismo e autofagia dos tempos de agora. 
herança: Saturno devorou os filhos e Prometeu 
foi condenado a servir seu fígado como ban-
quete. a humanidade alimenta-se de si mesma 
num rito tecnológico de consumismo e narci-
sismo facebookiano.

 
terras francas, a “lumière” em brumário, 

1789: antropocentrismo em seu ápice - regen-
te da ciência e matéria, imperador da aguda 
busca pelo invisível transcendente. o Cosmos 
se diverte, em seu sarcasmo absoluto, sente 
cãibras em perceber estas ínfimas bactérias 
agitadas - clamam por um salvador!

 
espiral ascendente do samsara inquebrável, 

tudo se dissolve e volta a origem - o princípio, 
que o homo sapiens ‘sapiens’  não sabe, mas te-
oriza. e ilusionista de si mesmo, esquece que 
nada mais é que um degrau em alguma escala 
da hierarquia “divina”.

Wilson Rodrigues

19 de março - Quarta-feira
Oficina poética Lavra-Palavra  

com a escritora peruana/ 
curitibana Glória Kirinus.

Duas turmas serão abertas:
Tarde: das 14h às 18h. R$ 120;
Noite: das 19h às 22h. R$ 80.
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Cesar Felipe Pereira

O dia bo chegou pra mim, me deum 
empurrão e disse, na calma: Cagão. Olhei 
minha alma suja e rezei feitum cordei-
rinho. Não demorou nada, saiu em puli-
nhos. Há tempos sem ver o sol me sintum 
incapaz. 

Que vida. Queria é ir atrás do Zé Lo-
quinho, dar uns teco nele e ficar na boa. 
Mas aqui no sul a coisa é assim: ou você 
pede ou implora pra não cair. Na cadeia a 
merda não é pouca nem mole, você vai e 
faz a fita na quebrada do Tranca-Rua.

Na Ouvidor, as puta fica doida, tudo 
fula, niuma resiste nada. Uma, a Alice, é o 
sonho da mulecada amalucada. Cada qual 
cum seu sorriso, liso.

Eu quero é dar uns tapa nas bunda das 
muleca. Aquela que tiver mais melanina 
pra dar que dê, mais e pra sem pre. Pra 
essa eu tenho peito, não sou como a Ma-
racuia, sócia da liguete, que tinha muitas 
e agora tá é pobre.

Quem tem de sobra qué a loucura, a 
viagem, o Parnasso, a seiva da molhada e 
a culpa. Aqui em Cura, nadadisso se nota. 
Mermão, é bunda, butt e baliza. A ponta 
fina do sapato deixa dúvida no fim do 
túnel? Não sei por que me amola, minha 
sina é ser sadô.

Na de casa uma moça. Aceno, tô no 
grau. Ela para e falafoita, a noite já ia lon-
ga. Oi, tá perdido? Não, não tô é podendo, 
moro aqui no condomínio. Não vai nem 
um basquete? E é quanto? Quinze. Sem 
compromisso? Sim, só o serviço.

Sorrio, faço que considero. O que não 
quero nunca é negão na minha nuca. Ne-
verdarless. Mas uma puta..! Quero é ir de 
faca e foice, fazer força. Tenho o coiso, o 
dito só, vou de toco, ao redor da muca.

Vamos pra ladeira, pra um reservado 
no escurinho.(Lambe, lambe, lambe... O 
resquício fica na parede.)

Foi bom, você é das best. Aqui na área 
é muito amor. Então té mais, toma aqui, 
foi muito bom. Fica mais...... agora é mi-
nha vez...... Quê, cê tá é lôca! “Ela” saca o 
bicho. Ca-ce-te!, mas você é uma boneca! 
Isso mesmo, lindo, palavras da minha 
boca. A crina loira te diz alguma coisa? 
Aimeu deus doceu! Arthur, muito gosto. 
Teu cu sem acento agora é meu!

Sai fora doida, tá na lomba? É assim, 
eu como o teu e você o meu. Aique foda, 
no meu mundo isso nunca aconteceu, sou 
crente, minha santa! E eu ateu.

PARA, LOCA, PARA!
Relaxa, que o esfinq abre mais fácil...

A porra é a última coisa que rola da rola.

A BONECA DO DIA BO

Yasmin Bomfim 
Técnica: Aquarela



sim
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A fúria do divino parecia recair em chuva. 
A cada trovão perguntava-se, cadê Patrícia?! 
Mirava os guarda-chuvas competindo pelos 
caminhos da pressa. Vão. Vão. Trovejo. Cadê 
Pati? Não a vejo! Caos. Nem parecia ser só uma 
árvore derrubada pela repreensão divina. 
Hoje o céu tá cheio dos recados com a Terra, 
derrubando tronco qual fosse gente profana. 
Na qualidade de eu e Pati.

Outrora, cascalhos componentes de um frí-
volo coração masculino, ao migrarem como 
pedras pros rins do tal rapaz, apedrejaram mi-
nha juventude. Assim, estivera num hospital 
pela primeira vez, de acompanhante do sujeito 
amado. Entre paredes sanatórias, que de tão 
brancas reluziam fé, acreditara ser a última 
chance de fazê-lo apaixonar. Pois foi no Hospi-
tal Artur Ramos que o fulano cirurgicamente 
são dos órgãos mictórios, mas ainda cheio de 
burgau no peito, tacou seixos em tamanhas 
expectativas. Depois do episódio desse rastejo 
humano que levou meu imo à UTI, não voltei 
a hospitais, nem a bem-querer. Passei a fugir 
dos dois. Até Pati e ontem, quando pegamos o 
exame.

Vejam, nunca me pareceu coerente a no-
menclatura usada pros exames. No meu léxi-
co, positivo era bom, sempre. Quando criança, 
imensa foi a dificuldade para entender. Agora 
não só compreendo como sinto o peso que essa 
palavra carrega ao sair do envelope. Olha lá a 
Patrícia! Que demora foi essa mulher? Por pou-
co não perdíamos a consulta. Ta aí, outro nome 
nada apropriado... Não iríamos pedir orienta-
ção, todas as partes bem sabiam do que se tra-
tava. Talvez a única inocente fosse a secretária 
do Dr. Pedro, só cuidava de preencher a ficha 
dos pacientes. Ainda assim, a coitada seria pre-
sa em flagrante e condenada pelo imperdoável 
crime da ingenuidade.

Obras de arte por todo alcance de olhos. 
Pinturas, colagens, tapeçarias. Tanta ostenta-
ção desviava a feiura do que era feito embai-
xo desse teto de vidro laminado. Somos então 
atendidas por “Sou só uma enfermeira”. Esta, 
a resposta para cada pergunta que fazíamos à 
dona moça. Corcunda, sem a bondade do Notre 
Dame, tinha a língua espantosamente presa. 
Pensei eu, devia ser pela quantidade de segre-
dos carregados no céu da boca. Claro, tamanho 
fardo atrapalhando o dizer enrolaria o hipo-
glosso de qualquer gênero de humano. Mesmo 
que distorcida pelas violações, materializava a 
imagem das mulheres de negócios.  Tal senho-
ra, com ensino superior em cuidar dos outros 
caso lhe paguem bem, tratava dos tramites bu-
rocráticos e financeiros. 

O velhinho taciturno não ousava se meter 
nessa parte. Sobre o dinheiro, só sabia de re-
cebê-lo e de que era muito. Camisa polo listra-
da, número de fios de cabelo correspondendo, 
em número, aos anos que lhe restavam. Sendo 
tão poucos, era assombroso quão bem esta-
vam penteados. Sempre tive a impressão que 
pessoas velhas vão encolhendo até sumir. Com 
minha bisavó foi assim. Após o recorde de uma 
longa vida expressa nos últimos um metro e 
trinta e quatro centímetros, de repente, sim-
ples, sumiu da casa de Vó. Portanto, o ciclo da 
vida é nascer, crescer, encolher, sumir. Muito 
mais simpático que algo tão morto quanto a 
morte.

Após minhas mãos serem muito apertadas 
por Pati, vi a não-vida liquefeita num Becker 
velho e enferrujado, graças à mangueira de ca-
nos e as mãos desluvadas do doutor. Mais tar-
de googleei o objeto, descobrindo tratar-se de 
aparelho elétrico de sucção da bomba de vácuo 
e regulador de vácuo que de vácuo encheu meu 
estômago. Há todo um mercado que só quem 
tem uns vários tantos reais pode acessar.

 Desde ex-analfabeta cultivava o hábito de 
escrever sobre o que não compreendia. Como 
escritora, tal qual mentirosa. Convencia cé-
rebros iluminados da necessidade do escuro, 
mas dormia sempre de abajur acesso. Portan-
to, descortinar a experiência de Pati arrancou 
em mim qualquer véu do significado de sims 
e nãos.  Não, ninguém faz por fazer ou gosta; 
Não, a mulher ao fazer não banaliza a vida, mas 
opta por uma. Não, o que você acha certo não 
pode determinar o que outra fará. Não, igno-
rar ou fingir que não se morre por isso não faz 
sumir ou te ilumina enquanto melhor santo sa-
maritano.

Sim, o corpo da mulher deveria ser parti-
cular e não de opinião e utilidade pública. Sim, 
elas deveriam poder decidir sem medo de mor-
rer ou serem presas; Sim, há quem muito lucre 
sem nenhuma fiscalização, nem luvas, nem 
álcool em gel ou consciência; E o grande sim, 
algumas escolhem, as com dois mil no bolso e 
muita culpa nas mãos.  Saí do prédio sem uma 
parte do que fui; Patrícia, com dívidas e um de-
lito entre as pernas; A secretária seguiu sem 
saber nada; A “Sou só uma enfermeira” com só 
sua parte; e Doutor Pedro, ginecologista reno-
mado, deu ao seu consultório mais um polpudo 
fundo que pagará a próxima linda obra artísti-
ca a enfeitar o açougue. 

Thame Gomes Ferreira
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ao fim da jornada
compreendeu Ulisses
os maiores riscos
quais eram
 
o corpo nupcial de Nausícaa 
a imortalidade vislumbrada 
nas coxas de Calipso
as delícias de Circe
 
mas ele, homem multiardiloso, 
saqueador de cidades, ninguém
ele, que tinha a nostalgia como guia
 
havia gravado Ítaca
em brasa, na sola dos pés

afogado no mistério
procura no vinho a razão
 
contempla o reflexo
na mancha vermelha do tapete
e descobre
 
que cada coisa perfeita desse mundo 
está a caminho
de não-ser
 
que cada gota ligeira do vazio
flui na língua dos pássaros
 
que todo cume todo abismo
é teofania

Poema integrante do livro Rua Musas, da Editora Patuá, 2014.

Lucas Mariano
Técnica: Grafite



Vim dos escombros cracovianos, daquele no-
jento sítio repleto de maldade alheia, aleatória. 
De lá eu nasci, carreguei a desconfiança da vida, 
a destemperança do ódio, absurdamente fazia-
me feliz quando o tiro saía pela culatra, torcia 
pela morte, torcia pelo aborto, torcia pelos ca-
nhões. Esperava ansiosamente receber uma 
bala, um doce e gentil tiro, para tirar de vez 
aquilo que Boreh me deu, mas Deus me tirou, 
e o Diabo não atirou. Agônico sofrimento de 
ter que acordar dia após outro, sem poder ser 
dono da minha morte, sem poder ser dono da 
minha vida, sem poder cicatrizar qualquer fe-
rida. Em Auschwitz paradoxalmente conheci o 
desprazer da liberdade, o gosto pela fuga, o gos-
to pelo perambular sem rumo. Dos escombros 
cracovianos de galho em galho caí em terras 
moçambicanas, passei por muitos lugares, mas 
só lá em África vi um sorriso, uma alegria, um 
desespero que combinava com o meu, naquele 
campo de concentração ao céu aberto, onde a la-
buta diária escraviza mais que nazista e tortu-
ra mais que stalinista, me encontrei. E de lá não 
quis sair, não era seguidor de João Calvino, mas 
estava premeditado o meu futuro, reservaram 
para mim – judeu, pobre, com fome de comida, 
de vida, de morte – aquela terra.

Qualquer transcendência decidiu meu futu-
ro, era um miserável que trazia desde o útero a 
premissa de ser um miserável. Fui um dos pou-
cos subnutridos de nascença, vim dos escom-
bros cracovianos, decidi lutar e vencer, vencer 
não, lutar. Lutar e apanhar. Um desgraçado que 
sobreviveu entre seis milhões que se foram, um 
desgraçado que até hoje está entre sete bilhões 
que acordam todos os dias. E mesmo depois de 
cair nas graças de africanos ironicamente sorri-
dentes, melancolicamente choro, pela falta, falta 
da força fatal. Sou miseravelmente um covarde, 
contraditoriamente venci com muita coragem o 
massacre, a fome, o frio. E ganhei a única guerra 
que não quis ganhar. Matei a morte e continuo 
na vida.

Dos escombros 
cracovianos
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]]

Dédallo Neves

Lucas Mariano
Técnica: Grafite



Dos escombros 
cracovianos

Maria Helena Morimitsu

Wilson Rodrigues
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A lua em foice
Dentro de todas as noites
Nesta alma acalentada
Pelo vício de viver

***

De todas as tormentas
Apenas a pequena parte
de nossas perdas

***

O calor que aconchega
Neste enlace infinito
E neste sonho inaudito

***

Em duas ou três
Horas
De cada vez
Minutos fugidios

***

Entre as diferenças e similitudes
Apenas a esperança
De saber o improvável

***

e nestes olhos luminosos
a certeza de se pertencer
ao todo inextinguível

***

Pensando bem
um dia não te cobrirei de beijos
nem de abraços
nem de carinhos

Viveremos de ausências
porque delas resultam
nossas partidas
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Diane di Prima 
Tradução: Miriam Adelman

Diane di Prima é a mais conhecida das mulheres poetas que fizeram 
parte do círculo Beat. Nascida em Brooklyn, Nova York, em 1934, mora 
hoje em San Francisco, Califórnia. Autora de uma grande obra, que 
inclui poesia, romance e memórias, a versão que aqui apresento é do 
poema que abre seu livro  LOBA, publicado originalmente entre 1973 
(primeira parte) e 1998 (versão expandida).

AVE...

Ô minhas irmãs perdidas da lua
arco nos cabelos, o mar embaixo dos pés
vocês perambulam
com véu azul, folha verde, xale rasgado, 
perambulam
pele de folha de ouro, cabelo incendiado, 
perambulam
na Avenida A, na rua Bleecker, perambulam
com coroa de flores,  hálito prateado 
perambulam 
 
 
          pisadas
                  madrepérola brilhante
                                                 atrás de você
          olhos de pedra lunar
                 onde a lua crescente
 
com luvas, com chapéu, farrapos, pele, 
missanga,
sob a lua minguante, o cabelo escorrendo na 
chuva preta
uivando com os cães de rua, silvando nas 
portas
sombras vocês são, projetadas nas 
encruzilhadas, nas rodovias
 
 
atravessando as ruas na diagonal, perambulam
cuspindo, perambulam
resmungando  e chorando, perambulam
envelhecidas e falando sozinhas
com olhar distraído, perambulam
querendo uma transa rápida, perambulam
chorando seus mortos, perambulam
 
 
                         nuas, caminham
                          enfaixadas em longos vestidos, 
caminham
                          vestidas de mortalha, caminham
                          andando para atrás, caminham
 

                         
                                           
                                             famintas
                                              famintas
                                             famintas
             gritando lhes escuto
             cantando lhes escuto
              maldizendo lhes escuto
              orando lhes escuto
              
 
 vocês deitam com o unicórnio  
 vocês deitam com a cobra
vocês deitam na grama seca
 vocês deitam com os yéti
vocês giram os longos pintos dos sátiros com 
suas línguas
 
          armadas estão
          conduzindo carros de guerra vão
           muito mais altas do que eu são
          pequenas são
           acuadas nas ladeiras estão
          fora dos ventos
 
grávidas, perambulam
descalças, perambulam
espancadas por homens bêbados, perambulam
 
      vocês matam em mesas de aço
      dão à luz em camas negras
        o feto que arrancaram enrijece na neve
               sobe como uma lua nova
          vocês gemem enquanto dormem
 
cavando por inhame, perambulam
procurando embriagantes, perambulam
brincando com pássaros, perambulam
entalhando pedra, perambulam
 
eu ando a noite longa, procurando vocês
eu subo a crista da onda, procurando vocês
eu deito nas pradarias, bato nas cercas de 

pedra
  chamando
 seus nomes
 
 vocês são coral
 são lápis e turquesa
cérebro que enrosca como uma concha
  vocês dançam nos morros
 
        usuárias de substâncias pesadas, 
rodopiam 
        dançam nos metrôs 
        ocupam os prédios
       as crianças lambendo suas tetas
vocês  são as colinas, as mesas de areia 
são as tendas de pele, as ocas
os vestidos de búfalo, as colchas, as blusas 
tricotadas
são as caldeiras e a estrela da noite
subindo sobre o mar, cavalgando a escuridão
eu me movo junto, acendo a fogueira noturna
 meto minha mão e como sua carne
  você minha imagem no espelho, minha irmã
que desaparece como fumaça na colina 
nevoada 
você que me conduz a cavalo pela floresta de 
sonhos grande mãe cigana, deito minha cabeça 
nas suas coisas
 
 sou você
 e devo me tornar você
 eu fui você
e devo me tornar você
sou sempre você
  devo me tornar você

        ay-a
         ay-a ah
          ay-a 
         ay-a-ah ah
         maya ma maya ma
         om star mother ma om
          maya ma ah
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O lost moon sisters
crescent in hair, sea underfoot do you wander  
(perambular)
in blue veil, in green leaf, in tattered shawl do 
you wander
with goldleaf skin, with flaming hair do you 
wander
on Avenue A, on Bleecker Street do you 
wander
with flower wreath, with jeweled breath do 
you wander

          footprints 
                  shining mother of pearl
                                                 behind you 
          moonstone eyes 
                 in which the crescent moon 

with gloves, with hat, in rags, in fur, in beads
under the waning moon, hair streaming in 
black rain
wailing with stray dogs, hissing in doorways
shadows you are, that fall on the crossroads, 
highways

jaywalking do you wander
spitting do you wander
mumbling and crying do you wander
aged and talking to yourselves
with roving eyes do you wander
hot for quick love do you wander
weeping your dead

                         naked you walk  
                          

                         swathed in long robes you walk
                         swaddled in death shroud you walk
                         backwards you walk
                                           

                                             hungry 
                                             hungry  
                                             hungry  
             shrieking i hear you 
              singing i hear you     
              cursing i hear you     
              praying i hear you  
              

               

you lie with the unicorn  
you lie with the cobra      
you lie in the dry grass     
you lie with the yeti          
you flick long cocks of satyrs with your 
tongue  
          you are armed   
           you drive chariots  
           you tower above me
          you are small 
          you cower on hillsides 
          out of the winds  

pregnant you wander  
barefoot you wander   
battered by drunk men you wander 

      you kill on steel tables 
      you birth in black beds 
            fetus you tore out stiffens in snow 
            it rises like new moon 
      you moan in your sleep  

digging for yams you wander  
looking for dope you wander  
playing with birds you wander 
chipping at stone you wander  

I walk the long night seeking you 
I climb the sea crest seeking you 
I lie on the prairie, batter at stone gates  

calling  
your names 

you are coral  
you are lápis and turquoise 
your brain  curls like shell  
you dance on hills  

        hard-substance-woman you whirl 
        you dance on subways 
        you sprawl in tenements 
       children lick at your tits 

you are the hills, the shape and color of mesa   
you are the tent, the lodge of skins, the hogan  
the buffalo robes, the quilt, the knitted afghan 

you are the cauldron and the evening star 
you rise over the sea, you ride the dark 

I move within you, light the evening fire  
I dip my hand in you and eat your flesh   
you are my mirror image and my sister   
you disappear like smoke on misty hills  
you lead me thru dream forest on horseback  
large gypsy mother, I lean my head on your 
back  

I am you  
and I must become you   
I have been you  
and I must become you   
I am always you
I must become you

         ay-a
         ay-a ah
          ay-a 
         ay-a-ah ah
         maya ma maya ma
         om star mother ma om
          maya ma ah

AVE...
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Sonhos naufragos 
ou seis quase-sonetos)

poeta: um simples jornalista de
insignificâncias, irrelevâncias,
tradutor de qualquer epifania
ou redator de sutilezas mínimas,
silenciosas frustrações passadas
ou de tempo que não quer passar e
redesenha, a todo o tempo, uma quase
falsa memória (constelação de
martes e sóis e sílabas perdidas
em discurso vazio: traço em papel
pardo, amargo) na lágrima que brota,
trêmula, em periferia de olhar.

qual será a cor da sombra ao olhar de
chuva que não chove neste deserto
de amores em que brotam somente as
mágoas efervescentes (mesmo que
distantes) do passado vivido em
tempos de balões coloridos e
pipas flamejantes noite adentro (um
inverno)? meu tempo pode ser quando
mas nunca será seu, pois a vida é
muito mais do que um verso perdido em
noite vazia: é desejar fechar
os olhos e saber que pode amar.

emocionar-se com um cliché não
deixa de ser infantil mas às vezes
é apenas inevitável (em todo
caso, é relativamente patético)
especialmente quando tudo se
resume a beijos sob chuva ou
poema adolescente sobre o amor
ou ainda ao pensamento de que no
final tudo dará certo afinal
se tudo está certo é sinal de que
o final ainda não é este (um
outro cliché no final, como sempre).

sentir saudade do não-viver é
uma desmedida incoerência e
motivo óbvio para análise mas
é simplesmente impossível correr
de uma nostalgia (melancolia?)
de um tempo vivo em memória porém
esquecido aos olhos atentos de
passantes ocupados sem tempo a
perder nesta névoa cotidiana:
silêncio pontual e lembrança em
fotografia, um blanc et noir blasé
fascinante: estrangeiro temporal.

um refrão de silêncio não deixa a
vida ser sem querer, mas torna todo
passo um novo rompimento com o
que tudo um dia foi, o que eu um dia fui,
tudo o que nós um dia poderíamos
ter sido se o tempo trouxesse menos
frio ao litoral e mais brisa ao
deserto de chuvas torrenciais
e algumas vagas lembranças (fantasmas,
fantoches) que vagam à deriva em
minha memória débil e em meus velhos
sonhos náufragos (mas essa é outra história).

em carne e osso a vida é espelho quebrado,
é boneca trincada ou olhar vago,
é chet baker ou coltrane na noite e
madrugada fria, é passo em papel
branco (brando, franco) pronto a ser chama
reluzente (uma certa escuridão
decadente) em prantos silenciosos
mas sinceros. hoje o tempo é franco ou
ao menos direto (quieto, segue o
fluxo do riacho), mas embaixo a
sílaba é ponto e o mar é tempo morto:
colchetes e chaves entre parênteses.

Giovani Kurz

I Iii v

II Iv vI
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Poesia 
depois da queda

Marcio Rufino

Minha poesia
Saltou de cima da estratosfera
Sem rima, nem métrica
Sem roupa de astronauta
Muito menos paraquedas
E se espatifou
Na Av. Presidente Dutra
Perto dos travestis e das putas
Minha poesia
Pulou do espaço
Sem jumping, nem isca
Se partiu em pedaços
Quase caindo
Por cima dos parasitas
Minha poesia
Vadia
Esquartejada
Rolou asfalto afora
Sem ritmo
Nem metáfora
Sem charme
Nem a menor graça
Parecia ter comido
A poeira da via láctea
Minha poesia
Dividida
Caiu sem gozo
Nem dor
Parecia ter sido cuspida
Por uma espaçonave
Ou um disco voador
Minha poesia
Esquisita
Baixou sobre o planeta
Mais imprecisa
Que uma certeza
Mais certeira

Que uma dúvida
Mais suave
que uma maldição
Mais densa
Que uma benção
Minha poesia
Lá de cima
Viu a gigantesca
Bola verde e azul
Sem deixa, sem arte
Dentre as várias partes
Parte dela foi rolando
Até a Joaquim da Costa Lima
A outra até a Av. Brasil
Minha poesia
Voraz
Veio despencando, despencando
Atravessou paraísos e umbrais
Sem se preocupar
Com seus rins
Nem com seu corpo
Atropelou anjos e querubins
Almas penadas
E espíritos de porco
Minha poesia
Suicida
Caiu e cai
Provando cada vez mais
Que nunca foi minha
É da disponibilidade
Da casualidade
Espiritual
É da vontade
Do movimento
Social

]]

Lucas Mariano
Técnica: Grafite



Luna Loo
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Thiago Alonso

1
Alguns artifícios não raros são me-
canismos para que o fantástico 
aconteça:
a) uma festa de carnaval;
b) uma terra distante e desconheci-
da;
c) a boca de aventureiros;
d) a reunião em propriedade de es-
tranhos;
e) uma noite de sonhos intranquilos;
f) a própria realidade distorcida;
g) as tramas detetivescas ou poli-
ciais;
h) as febres noturnas e as doenças;
i) o mar;
j) a pobreza;
h) uma fera na selva; etc.

Bioy Casares e Schnitzler usam 
noites misteriosas (e de bebedeira) 
em festas; os narradores de histórias 
presenciadas em locais de nomes 
muitas vezes impronunciáveis es-
tão em Calvino; as terras de hábitos 
estranhos, quase confundidos com 
acontecimentos fantásticos (e com 
seres extraordinários), também são 
temas de Swift, Kipling, Borges; até 
nos mais prosaicos e realistas, a nar-
ração produz situações irreais, como 
em Joyce ou Faulkner. Poe transfor-
ma um macaco gigante em um cruel 
assassino; Kafka faz de um homem 
comum um inseto; García Márquez 
torna uma simples pedra de gelo em 
algo de outro mundo; Thomas Mann 
faz um artista ver o diabo; Dostoie-
vski ampara em teorias o motivo de 
um crime sórdido cometido por um 
homem honrado, que anda por aí fei-
to um anjo pálido. Ainda, e além de 
tudo, há a mente do Quixote...

A história de Ibrahim Camargo, ao 
contrário das citadas, creio nada ter 
de fantástica, misteriosa, sobrenatu-
ral ou extraordinária – o adjetivo não 
importa. Ouvi-a de sua própria boca, 
em bar tomando um trago, durante 
o período em que trabalhava no Sul 
extremo e só pensava em Lucia.

No balcão, conversamos algumas 
outras coisas desinteressantes até 
que ele começasse a relatar os acon-
tecimentos de uma tarde passada. 
Ouvi as palavras derramarem da 
sua boca como quem assiste a um 
programa de televisão. Sua narrati-
va era rápida, cheia de cortes brus-
cos, quase lancinante – e não posso 
me furtar de que também fosse trá-
gica, como são, invariavelmente, to-
das as narrativas em algum ponto. 
Sua concisão, temo nunca conseguir 
atingi-la. Não nos conhecíamos, Ca-
margo e eu, até aquela noite. Não sei 
por que me elegeu para ouvir o que 
contava (não sei se confiou em mim 
ou se me julgou tolo demais). Jurou, 
no entanto, que eu era o primeiro a 
ouvir o que se passara. A partir de 
certo momento, ele me narrou:

‘’Eu amava uma mulher. Marcamos, 
pela manhã, um encontro em sua casa 
no final da tarde. Parece que ainda lem-
bro-me dela me jurando amor. Combi-
namos que mais tarde passaria para 
pegá-la. Não sem emoção de sua lem-
brança, saí de casa. Tinha mãos bran-
cas, olhos de passarinho. Em meu cami-
nho, começou a chover estrupícios. Eu 
não tinha automóvel; maldisse a chuva 
e minha vida. Parei debaixo de uma 
marquise até que a chuva terminasse.

A história 
de Ibrahim Camargo

“A eternidade pode parecer atroz ao espectador; é satisfatória para 
seus protagonistas. Livres de más notícias e de enfermidades, vivem sempre 
como se fosse a primeira vez, sem recordar as anteriores. Além disso, com as 
interrupções impostas pelo regime das marés, a repetição não é implacável. 
Acostumado a ver uma vida que se repete, a minha me parece irremediavel-
mente casual. As promessas de melhoria são fúteis: não tenho uma próxima 
vez, cada momento é único, distinto, e muitos se perdem em descuidos. É bem 
verdade que, para as imagens, tampouco existe uma próxima vez (todas são 
iguais à primeira).”

Adolfo Bioy Casares

 Não sei contabilizar quanto tem-
po se passou. Quando parou de cho-
ver, um sol mais forte que o comum 
para o horário se abriu. Considerei 
que aquilo era normal depois de ne-
gras chuvas e que, de certa forma, 
representava a esperança. Corri até 
o endereço dela. Entrei sem bater. No 
local, havia muita gente desconhe-
cida. No afã de vê-la, não estranhei. 
Como um herói, atingir a musa era 
meu único objetivo. Creio que expe-
rimentei a cegueira sem saber. Fui 
me embrenhando em meio às pesso-
as até chegar mais perto dela. Todos 
me olhavam com reprovação. Avistei 
mais a frente o rosto da bem amada. 
Fui até ela. Antes, sobre sua cabeça, vi 
que a imagem do Crucificado vigiava 
o salão, com os mesmos olhos tristes 
de sempre. Era uma igreja. Quando 
percebi melhor, ela se casava com ou-
tro homem’’.

Ficou em silêncio. Era como se 
me pedisse logo uma resolução para 
seu caso. Ao contrário do que po-
deriam supor as pessoas de curio-
sidade mais aguçada, eu não fiz 
perguntas. Na verdade, não saberia 
o que perguntar. “Sonhaste, Camar-
go? Bebeste, homem? Quer ser deus; 
criar um mundo descolado desse já 
pronto?” 

Naturalmente, não disse nada 
disso. Diante de minha mudez, ele 
perguntou: “O que pensa que acon-
teceu?” Desconversei. Ele não cedia. 
Frente à sua insistência, acabei fu-
gindo pelo caminho mais fácil: “Bebi 
demais; já não consigo mais meditar 
tal ocorrência”. 
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Fez-me prometer Camargo que eu pensa-
ria sobre o assunto. Tomando mais um gole de 
uma aguardente local, assim o fiz, pensando 
que nada me custaria naquele fim de mundo.

Cambaleante, voltei para o hotel onde era 
hóspede.

 
2
Eu sempre amei Lucia. Amei Lucia ainda de-

pois do dia em que ela disse que não poderia se 
demorar muito conversando comigo. Não sei o 
que desse amor e conversa influiu em minha 
vida, em meu modo de sorrir ou de ler. Na escola, 
eu arrepiava todo quando tocava sua mão para 
pegar emprestada a borracha (eu não tinha bor-
racha); ela não percebia. Eu sonhava com seus 
dedos finos, o pescoço magro, o ventre reto - 
com os pequenos seios que começam a surgir. O 
duro nome dela - Lucia - era pronunciado como 
um portenho o faria, como o acento agudo no 
“i” e não no “u”, como é comum em português; 
de modo então que demorei a descobri que se 
dizia Lucía e não Lúcia. Como tudo nela era mis-
tério (ainda mais para um garoto tímido como 
era eu), havia apenas a pronúncia oculta, nada 
na grafia do seu nome denunciava a origem.

Parecia errado que este nome de velha lhe 
fosse destinado; parecia que as letras articu-
ladas do nome não poderiam pertencer àquela 
menina quase mimada, vestida de renda, doce, 
educada; quase um clichê ou uma personagem. 
Eu não percebia isso. Eu amava Lucia desde an-
tes de começarmos a namorar.

Quando ainda nem pegava em sua mão, já 
fazíamos planos:

a) terminar o curso;
b) casar na igreja;
c) mudar para a casa grande de vovó, que logo 
iria morrer;
d) ter um monte de filhos;
e) frequentar o clube aos domingos; etc.
Eu prometia que me tornaria jornalista, culto, 
autor de livros argentinos; eu leria os jornais 
estrangeiros sentado em uma poltrona e Lucia 
traria café; Lucia me dizia que gostaria das 
coisas da moda, que decoraria a casa com 
margaridas e que serviria chá em xícaras do 
início do século e que traria bombons de licor 
no final do dia. Seríamos felizes, em nossos 
planos: uma felicidade sólida, burguesa, perto 
da família, amparada.

Como se pode notar, eu era um homenzinho 
metódico, organizado, limpo. Ao sinal de qual-
quer empecilho, eu prometia: “Lucia, tu verás, 
um dia ainda seremos muito felizes; casar-nos
-emos e teremos filhos; só eu te posso trazer 
alegria”. Eu não percebia a monstruosidade de 

meus dizeres; eu... eu que sempre amei Lucia. 
Tudo o que não era Lucia me entediava. Nossos 
planos seguiam em linha reta. Tudo se encami-
nhara: eu me tornara jornalista; Lucia estuda-
ra francês.

Seguimos nosso namoro. Os tempos eram 
outros. Não nos beijávamos em público; faláva-
mos sempre à distância; não nos permitíamos 
a intimidades na frente das pessoas. Em pouco 
tempo nos casaríamos, Lucia e eu.

 
3
Na cidade do Sul eu cheguei cabisbaixo, 

humilhado, morto. Era uma cidade pequena, 
litorânea, habitada por tipos brutais, corajo-
sos, extremos – bêbados ou beatos que quase 
sempre se misturavam, não importava se fos-
sem ricos que morassem em apartamentos de 
milhões ou se vivessem às margens dos canais 
que, nas chuvas, religiosamente, invadiam as 
casas apodrecendo tudo. A educação não havia 
chegado ali. Todos falavam errado. Não posso 
fechar os olhos a certas coisas; não posso ter 
pena dos que não tiveram oportunidade ou 
vontade. Em certos pontos, sou rude, mesmo 
sem querer.  

Hospedava-me perto do mar. Talvez as úni-
cas coisas que não se interrompem no mundo 
sejam as coisas naturais, feito o som das ondas 
quebrando na areia escura. Este barulho che-
gava até meus ouvidos de maneira interrupta, 
fosse durante o trabalho ou o sono. Como em 
certos locais se diz que existe um vento leste 
que traz a loucura, a minha me vinha desse mar.

As ruas eram sujas, as casas abandonadas, 
ainda que conservassem moradores. A areia 
grudava no asfalto, a brisa marinha pregava 
nos vidros e nos olhos, turvando quase tudo. 
Os próprios rostos eram embaçados e duros. Eu 
não temia que, pela convivência, eu me tornas-
se também um deles. De certa forma, estava ali 
para isso. Era isso que o meu trabalho exigia: 
que descobrisse coisas, que ganhasse a con-
fiança daquele povo, que relatasse suas maze-
las diante do conflito. Assim eu faria, ainda que 
sem vontade. Meu desejo era apenas de Lucia.

Para piorar tudo, era inverno. Minha roti-
na era previsível, anacrônica, repetitiva, como 
devem ser todas as vidas quando recebem o 
nome de rotina. Não que ansiasse aconteci-
mentos espetaculares em meu destino, apenas 
um pouco de alento. Era como se eu estive lon-
ge... longe da vida; como se estivesse desgru-
dado sem morrer. Algo como um deus que não 
pode influenciar em nada.

Em um dos bares dessa cidade conheci 
Ibraim Camargo. O encontro não mudou em 

nada os dias ou anos que ali passei. Na verdade, 
foi apenas uma conversa rápida, em que ele me 
narrou o abismo de sua desventura. Não creio 
que ele seja um fantasma e seu conto, inventa-
do. Sempre o via na cidade, quando estava nas 
ruas a trabalho. Nas noites, não; não saia quase 
nunca (exceto para beber); guardava meu tem-
po para escrever a Lucia.  

Ele não era diferente dos tipos comuns da 
cidade: despachado, falastrão, alegre. Era, sim, 
contrário a mim (principalmente naquela esta-
da): calado, distante, triste. Talvez por isso te-
nha me escolhido para narrar aquela história, 
afinal, resta aos tipos como eu ser só ouvidos.

  
4
Bio era o apelido de Fabrício Adolpho Cae-

ser desde a infância, quando nos conhecemos. 
Era uma contrição de seu nome (bricio, bicio, 
bio) nascida no seio familiar. Eu o considerava 
um homem vulgar como o apelido assumido 
por ele, como suas roupas; vulgar até no modo 
como falava. Nunca cheguei a considerar Bio 
um amigo; nunca fomos rivais. Conheço a sen-
tença que diz que um homem acaba por asse-
melhar-se a seus inimigos (ou algo perto dis-
so), no entanto nunca a considerei verdadeira.

Bio era de boa família; ele não. Estava sem-
pre em nosso meio. Freqüentava nossas festas, 
nossos círculos literários, nossos cafés de final 
de tarde. Como não poderia deixar de ser, esta-
va na festa de recepção a um cineasta francês 
que estava na cidade por aqueles dias. A festa 
era em minha casa (me arrependi de tê-la ofe-
recido; eu nunca gostei de cinema ou cineastas). 
Bio falou um francês exemplar; citou muitos 
livros. Lucia se divertia com outras mulheres; 
não recordo do que falavam. Certo momento, 
olhou-me e sorriu. Reconheci, com ambição, ter-
nura na combinação de seus dentes a mostra e 
olhos semicerrados; olhos de japonesa...

Em dado momento, Bio se aproximou de 
mim. Sua segurança na fala, nos gestos, no sor-
rir, produziam em mim uma inveja cega (uma 
inveja que não queria sentir, mas que não pro-
curava evitar). Falou de Lucia em um tom que 
me pareceu demasiado elogioso. Perguntou se 
eu havia percebido como ela desabrochara; fa-
lava como se a elogiasse para si mesmo; contou 
uma história nossa de infância. Eu não conse-
gui seguir sua história; não havia entendido 
seus elogios a Lucia. Com um ar de quem falara 
algo sem importância, continuou a 

conversa indagando se eu conhecia aqueles 
versos de Blake sobre tigres; respondi que sim. 
Ele me pediu que os achasse na biblioteca. En-
tendi aquilo como uma forma de me tirar da 
sala. Para não ser indelicado, fui. Sabia onde 
estava o livro, fui direto até ele. Estranhamen-
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te, não estava lá. Procurei rapidamente. Não 
encontrei. Tudo o que não era Lucia, e até a li-
teratura, entediava-me.

Na sala, as pessoas pareciam se divertir. 
Passei os olhos e não encontrei Lucia. A roda 
em que estava com outras mulheres já havia se 
dissipado. Tive ódio; este me fez esquecer Bio e 
Blake. Circulei, primeiro com os olhos, para ver 
se a encontrava. Ela estava na outra sala, a de 
jantar, perto da janela. Sorria. Aproximei-me e 
percebi que Lucia conversava com Bio. Pouco 
antes de eu chegar, tive a impressão de que ele 
lhe afagava os cabelos; não pude me certificar, 
pois umas pessoas passaram em minha frente. 
Quando cheguei, não se calaram.

Falavam de uma notícia banal. Bio me per-
guntou sobre o livro. Respondi, cordialmente, 
que não o encontrara. “Outro momento passo 
para buscá-lo”, disse Bio. “Qual livro?”, cortou 
Lucia. Bio lhe explicou a história. “Ah...”, res-
pondeu ela, colocando a mão sobre o ombro 
dele. Ainda falamos coisas que minha mente 
não consegue recordar quando Lucia anunciou 
que iria embora. “Eu a levo”, disse Bio, dirigin-
do-se a ela e ignorando a minha presença.

“Também vou”, completei, com a face em 
chamas.

 
5
Como talvez já tenha dito, a história narra-

da por Camargo não me pareceu digna de ser 
classificada como extraordinária, fantástica 
ou adjetivos semelhantes usados para narra-
tivas que contém esse tipo de hiato.  Pelo que 
me narrou, Camargo não estava envolto em 
nenhum dos processos dignos de mistério. No 
dia do ocorrido, negou-me a embriaguez, as-
sim como a doença, o sonho, a loucura, a festa. 
“É apenas a realidade”, jurou.

 
Como já disse, nunca mais falei com ele de-

pois do encontro único. Por meio de conhecidos 
mais estreitos na cidade onde estive por aque-
le tempo, consegui o endereço de Camargo, a 
quem enviei a seguinte correspondência:

 
“Estimado Camargo,
Com tempo, meditei teu problema. Aconteci-

mentos terríveis em minha vida (não a guerra, 
não a peste, não a fome) contribuíram para que 
eu chegasse às conclusões que exponho abaixo. 
Não entenda minha mudez do dia em que me 
contaste o teu infortúnio como falta de interesse 
de minha parte. Apenas não entendi o que acon-
tecia. Dezenas podem ser as interpretações do 
que te aconteceu. Uns poderiam taxar de conto 
fantástico, outros de sandice. Assim penso eu:

Em um primeiro momento quis crer eu que tu 
tivesses sonhado, sonhado a marcação do encon-
tro ou sonhado o matrimônio. Negaste, porém. 
Tive de acreditar. Essa seria a solução mais fá-
cil para o ocorrido – mas quem as quer? Imagi-
nei, pois, que as chuvas que te abateram no dia 
funcionaram como uma estranha brincadeira 
temporal. (O jogo de palavras é involuntário). 
Que entre o início e o fim da queda das águas, 
o tempo se passou e tu ficaste preso no mesmo 
ponto. Enquanto aos outros, meses ou anos se 
passaram, para ti não foram mais que minutos 
ou horas. Quando retornaste, tua amada já ti-
nha um novo amor. Natural que se casasse.

Essa solução, penso, é mais absurda que a pri-
meira – a de um sonho profundo que se abate 
sobre os homens. Não há máquinas que permi-
tam viagens no tempo, assim como não existem 
chuvas que realmente limpe-nos do peso da vida. 
Assim, só posso crer que o problema está em teus 
olhos, não nos beijos da amada ao amante. A ti, 
ela nunca amou. O encontro não passava de um 
convite para o casamento. Não me julgues frio. 
Não sabes o quanto me machuca escrever tais 
palavras. Tanto o é que refutei ao máximo em 
escrevê-las. Só agora sei o motivo de fazê-lo. Por 
fim, desejo que suas penas sejam menores que as 
minhas.”

Assinei e datei a carta.
Nunca recebi uma resposta.
 
6
Eu estava de volta. Logo depois da festa 

em minha casa, fui obrigado a me retirar da 
cidade por alguns dias. Fora enviado a uma 
cidade litorânea do Sul extremo para cobrir 
um conflito. O que deveria durar apenas uma 
semana acabou por se prolongar por meses ou 
anos. Era para ser o contrário, mas a saudade 
de Lucia me impediu de contabilizar por quan-
to tempo eu ficara fora. Durante esse tempo, 
trabalhei sem interesse, relatando as mortes, 
as decisões políticas, as mazelas do povo como 
meros anacronismos (a estranheza da terra, 
guardei para mim). Cada gesto alheio, eu pre-
senciava como um sinal da espera de Lucia. 
Não via hora de revê-la. Estranhamente, ela 
não respondia minhas cartas.

Desembarquei em minha cidade natal e to-
mei uma condução para casa. Deixei a visita à 
redação do jornal para o dia seguinte. Antes de 
entrar em casa, passei no comércio ao lado de 
casa para comprar água, pão, café e uma peça 
de presunto. O tempo ali não parecia ter pas-
sado. O dono da venda me reconheceu, mesmo 
por trás da barba cerrada. Indagou coisas que 
respondi sem sorrir. Guardara estes para Lu-
cia. Antes de entrar em casa, tive ainda a im-

pressão de tê-la visto na janela, como no dia 
em que conversara com Bio. O vento frio dissi-
pou o pensamento.

Subi; tomei banho; comi; senti tédio. Pensei 
no quanto pensara em Lucia enquanto estivera 
fora: eram repetições, repetições, repetições... 
Imaginara por meses aquele momento que vi-
via, pensando em todas as combinações pos-
síveis de como ele sucederia. Decidi telefonar 
para casa de Lucia e avisar que estava na cida-
de. Ela prometeu me visitar, mas só no final da 
tarde. Tentei ler enquanto esperava; o máximo 
que consegui foi folhear um volume de Beckett 
que prenunciava o que estava por vir.

Por sorte, não esperei em vão. Preparei café 
para nós. Quando Lucia tocou a campainha, 
meu corpo se agitou por inteiro; não posso es-
conder que o que senti pode ser chamado fe-
licidade. Beijou-me antes que eu falasse, mas 
no rosto (ainda guarda o mesmo respeito de 
antes, pensei). Perguntou-me como estava e 
disse que não poderia se prolongar: alguém a 
esperava lá embaixo. Vi pela janela, a mesma 
de há tempos, que Bio estava impaciente en-
quanto segurava uma criança de colo.

Quando ela saiu, um livro estava aberto so-
bre a mesa de centro; fora Lucia quem o deixa-
ra; era o poema de Blake; li-o. Não sem terror, 
resignação e medo, entendi que o intruso era 
eu, não Bio. Lucia nunca fora a minha namo-
rada, nunca fizera planos comigo, nunca me 
esperara durante o tempo que estive fora; to-
das estas coisas eram dedicadas a Bio. Nossa 
pouca intimidade, que eu interpretava como 
respeito, era um sinal que não percebi. O vul-
gar era eu. Lucia nunca me amara e tinha pena 
de mim; eu confundira esta pena com afeto. 
No dia da festa em minha casa, era Bio quem 
deveria tê-la levado para casa. Entendi que o 
mundo produz duplicidades (embora eu não 
entenda estas terríveis simetrias); que o ser 
humano é monstruoso como as feras e que vi-
ver, para muitos, é um destino atroz. Foi então 
que decidi escrever a Camargo.
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Victor Ançay

A maldita sirene toca novamente, como 
faz todos os dias às seis da manhã. Abro meus 
olhos, assustado como sempre.  Procuro o ce-
lular que está sempre no mesmo lugar, mas 
nunca onde boto minha mão primeiramente. 
Tateio uma, duas, três vezes e encontro aquele 
instrumento de tortura que de uma forma ou 
de outra é mais um dos que controlam minha 
vida, e desligo o despertador que é o motivo de 
tudo que terei de ruim durante mais um dia.

Nunca é fácil acordar, assim como muitas 
vezes é quase impossível dormir, mas tenho 
de fazer isto. Sento-me na borda da cama, vis-
to minhas calças, blusas e coloco o sapato que 
é meu fiel cão-guia para caminhar para a es-
tação de forca. Não vou tomar banho, afinal o 
mundo e as pessoas já estão sujos o suficiente, 
e serei apenas mais um em uma imensa multi-
dão. Faço um café que nunca sai como eu gosta-
ria, mas é o que me deixará ao menos com uma 
leve sensação de estar acordado. Escovo mal e 
porcamente os dentes, pois sei que o dia não 
merece um sorriso da minha parte, e acho que 
nunca mereceu.

Ônibus, seu velho maroto. Me leva para o 
inferno com vários animais adestrados assim 
como eu. Rio por dentro, pois considero todos 
idiotas. O moleque sem educação escutando 
sua música ruim em alto e péssimo som, as 

crentes que para tudo dizem que é Deus, Je-
sus, Jeová, Darth Vader e o escambau que quis 
que as coisas sejam assim. Chafurdam na vida 
alheia, e não tomam sequer conhecimento das 
suas existências medíocres e cada vez mais 
manipuladas. Encontro o idoso que senta so-
zinho e tenta puxar uma conversa com quem 
não está minimamente interessado, e frustra-
se por uma intenção de semi-amizade que nem 
ele mesmo sabe se queria. É, fazer o social já 
não está mais tão na moda como no tempo em 
que as pessoas ao menos olhavam uma na cara 
das outras. Desço da sardinha humana e ando 
um pouco para alguns segundos depois acen-
der o primeiro cigarro do meu passeio diário 
ao mundo dos determinados puxa-sacos. Aca-
bo com a última tragada e o seu fio de fumaça 
que me dopam e logo após acendo outro, pois 
a saúde nunca me questionou o motivo de eu 
querer me acabar inflando meu pulmão com 
ao menos duas carteiras por dia.

Em frente ao edifício de concreto, que para 
mim é um campo de concentração disfarçado 
de ganha-pão, coloco minha máscara de felici-
dade e otimismo. Máscara já corroída por tan-
ta falsidade dispensada. 

Meu Deus, estou entrando no inferno nova-
mente, e mal acordei.

CRoNICA 
INCONTIDA

Yasmin Bomfim 
Técnica: Aquarela
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A velha na varanda, “Filhinho, busca os pepino” 

De um pulo o piá solta os boneco Sobe as escada, abre a porta 
da frente, caminha até a de trás Pára um instante no alto, sob o 
umbral

Deixa o vento tocar as maçã do rosto Sem filosofia, admira a 
plantação: à direita um pé de babosa, esquerda os pepino O cheiro 
de vida que só as planta têm O gato passa correndo

“Os pepino!”, na boca saliva Os tempero da avó nos legume eram 
singular.  

                                              
PEPINOS PAZ

]

Mateus Senna

Iara Amaral 
Técnica: Aquarela

 Rua Alfredo Charvet, 698, Vila Nova
Araucária - PR
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Eu o conheci no exato momento em que 
fomos apresentados. 

Esse é o Karam.

Muito prazer, eu disse, sem saber de que 
prazer estava falando. Você não é o Karam 
que eu imaginava.

Nem queria ser, respondeu.

Barba-branca, óculos de aro grosso, ele 
era mais um desconhecido entre tantos 
que circulavam naquele micro-cosmo, 
uma pequena estação orbital política 
no Cabral. Pra disfarçar, fiz que éramos 
velhos amigos e falei sobre as estrelas.

Devem chover hoje.
Acho que não, ele respondeu. Quando 

tem geada não chovem estrelas.

Então os óculos grandes ficaram cala-
dos E eu achei que já tinha desconhecido 
um olhar como aquele em algum lugar.

Vamos jogar gude?, perguntei, mostran-
do meu saco de bolinhas.

Prefiro trocar figurinhas, respondeu.
O àlbum dele, claro, estava completo.  

No meu faltavam quase todas os centro- 
avantes e laterais direitos. Ele me disse 
que aquilo não tinha a menor importância.

Quando o àlbum fica completo a gente 
perde o melhor da brincadeira, argumen-
tou. Melhor deixar assim, com um monte 
faltando.

Como eu fiquei em dúvida se ele estava 
falando dos centroavantes ou dos laterais 
direitos, não respondi. Foi quando ele 

O PROVADOR DE LaGRIMAS           
ou: meu encontro com Karam)         

Yasmin Bomfim 
Técnica: Aquarela
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começou a assobiar e cantar, baixinho.
O tico-tico cá, o tico-tico lá, o tico-ti-

co tá comendo meu fubá.
Eu achei aquilo engraçado e chorei. 

Ele pediu licença, pegou uma das mi-
nhas lágrimas e colocou na boca.

Salgadas, constatou.

Eu ri. Perguntei se ele já tinha visto 
lágrimas que não fossem salgadas. 

Ele disse que sim.

Lágrima é uma coisa estranha, 
completou. Todo mundo tem, mas 
ninguém prova. Eu sou um especialista 
no assunto. Um provador de lágrimas. 
Conheço as nuances de cada uma. Tem 
lágrima com gosto de pitanga, lágri-
ma–araçá, lágrima-morango, lágrima
-malagueta, lágrima–strogonoff, tem 
até lágrima sem gosto. Isso acontece 
quando o lacrimejador está disfarçan-
do um rosto que não tem. Ou preten-
dendo tirar coelho de um boné.

Depois de uma gargalhada, ele me 
apresentou.

Essa é a Kátia.
Muito prazer.
A Kátia era rubra. 
O sorriso era um caqui.
Posso provar, perguntei.
Claro, ela disse.

Não era caqui café, mas também não 
era caqui–amarra–a–boca. Caqui cura-
do, gosto de mel.

O sorriso-caqui olhou para mim e 
perguntou.

Você não quer ir em nossa casa um 
dia? Sentar na janela de bunda virada 
contra o sol? Tirar um cochilo no meio 
de uma conversa?

Certamente que não irei, respondi.

E fui.
A casa ficava em um bairro que eu 

não conhecia, Ahures do Sul, ao qual 
cheguei por indicação de um dinamar-
quês que encontrei sentado em um 
banco na praça Eufrásio Correia, os 
olhos enterrados em um jornal.

Alhures?, respondeu–me, quando 
perguntei, sem tirar os olhos do jornal: 
não é fácil chegar lá. Mas se você 
seguir reto por esse caminho torto, 
não tem erro: cedo ou tarde você vai 
começar a andar torto por um caminho 
reto, até descobrir que chegou lá.

Agradeci pela informação e per-
guntei seu nome. Soren, mas pode me 
chamar Kierkegard.

Demorei uns 3 meses para chegar. 
Quando finalmente a porta se abriu, 
depois de anunciado pelos gonzos, 
percebi que acontecia um piquenique.  
Uma cebola estava sendo descascada. 
Alguma coisa murmurava no quarto 
dos fundos.

São as fontes?, perguntei.
Os dois desconversaram. Katia fingiu 

tocar flauta, Karam, um oboé. Ini-
ciou–se um pequeno concerto em Mi 
Menor, que logo foi interrompido por 
um canto estridente de cotovia. Eles 
perguntaram se eu não queria beber 
alguma coisa.

Capilé, falei.
Puro ou com gelo?
Tanto faz, desde que venha em gar-

rafa de vidro escura, como vinham os 
capilés de antigamente.

Desse não temos, eles falaram, mas 
podemos inventar.

E inventaram a garrafa com o capilé 
como eu queria, desses que só havia no 
tempo dos sabiás.

Ao lembrar desse fato, falou das 
cotovias. 

Quando a gente está se acostumando 
com o canto delas, falou, rindo, param 
de cantar. Um sábio do Uzquistão dizia 
que a vida são como os pássaros: quan-
do se vê, passaram. Eu nunca acreditei 
muito nisso. Pra mim, se estou per-
dendo por um a zero é muito mais fácil 
virar para dois a um do que se estives-
se na frente por um gol.

Concordo inteiramente, eu disse. 
Especialmente se o gol da virada for 
marcado por um pênalti.

Mas esse pênalti seria com paradinha 
ou sem paradinha, ele me perguntou.

Fiquei perplexo. 
Nunca havia pensado nisso.
O jeito com que ele me olhou era uma 

frase. Mas eu não sabia se a frase era 
escrita em aramaico ou javanês. Inter-
rompendo minha divagação, pergun-
tou–me, à queima–roupa.

Vamos jogar amarelinha?
Grande ideia, respondi. 

A gente começa pelo fim, ele conti-
nuou. Ou pelo começo. Ou pelo fim–co-
meço, tanto faz. Pode ser pelo meio, 
também, porque daí a gente tem dois 
lugares pra ir: o fim ou o começo.

Katia reclamou que ele estava sendo 
hermético.

Hermético e herético, respondeu, 
sem vacilar, pois Trimegisto também 
inaugurou a heresia, assim como o 
Pitágoras inaugurou a harmonia.

Achei aquilo profundo e decidi fazer 
um brinde.

Aos huguenotes e aos calça-culotes. 
Aos argonautas e aos sílvicolas.

Aos caça–fantasmas também, ele 
completou.

E brindamos.
Depois, jogamos amarelinha.

A noite caiu sem que eu percebesse. 
Karam a juntou do chão e beijou–a. 
Katia colocou–a para dormir. Eu lhes 
disse boa noite e voltei com cabeça 
cheia de vagalumes pelas ruas de 
Alhures, enquanto lembrava do oceano 
de coisas que transbordaram daquele 
encontro. Ao ouvir a cotovia de novo, e 
pensar no capilé, no sábia e nos olhos 
faíscantes do Provador de Lágrimas, 
lembrei da prece de Cummings:

 que o meu coração viva aberto e aten-
to aos pequenos / pássaros segredos da 
vida / pois nenhum saber se compara 
ao seu canto / e se um homem não pode 
escutá-los perdeu seu encanto

 
que a minha cabeça mantenha–se em 

giro / com fome e sem medo e com sede 
e macia / e que errar seja regra mesmo 
aos domingos / pois um homem sem 
erros não é um homem lindo

 
e que nada de útil eu faça o ano inteiro 

/ até mesmo o amor só se for verdadeiro 
/ não há louco no mundo que possa fur-
tar–se ao apelo / de saltar sobre o céu 
um sorriso a ergué–ló
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Eder Alex

sob esse véu
de beleza linguística,
em meio a essa melancolia
de plástico,
os ossos dos teus versos
não escondem a fratura:
tua poesia
é puro desamparo 

certa manhã encontraram um corpo
bem ali no chão do escritório.

estava de terno e havia muito sangue.
tiro na cabeça, ele mesmo.

caído no canto,
o cadáver não chegava a atrapalhar a circulação,
mas depois de uma troca de e-mails
todos concordaram que aquele tom de vermelho
era muito desagradável aos olhos

então os estagiários foram incumbidos
de cobri-lo com papel rascunho
foram necessários dois ou três relatórios 
de balancetes anuais

“mas e o cheiro?” disseram na fila do cartão ponto.

então na segunda-feira seguinte
pelo menos cinco colaboradores
foram trabalhar usando máscaras.
depois virou moda e hoje eles já nem reparam

a poça d’água
é o acúmulo de céu
desabado

a recusa do solo,
que se nega a absorver
altitudes

a prova líquida
de que os dois estão
em comum desacordo

o amor é um carro parado
no meio de uma rodovia.

no deserto da madrugada,
a fumaça do motor ainda quente
mistura a visão com um jeito de sonho.

mas não disfaça o
chapisco de sangue na lataria
nem os pedaços de pneu grudados
nos dentes do asfalto.

acabou de atropelar um pedestre
e não há testemunhas.
ele pode ir em frente se quiser

a gente já não sente muita
felicidade
e dependendo do ano
esquece como respirar

isso que empurramos
à força,
com panetone e coca tamanho família,
é angústia

uma angústia terrível
cor de sorriso de despedida

dá até pra sentir o gosto dela
no seu corpo
se você ficar em silêncio
nessas terríveis
madrugadas de verão
e ouvir os tiros
no apartamento ao lado
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Tradução:  Luíz Horácio

15

Emil Cioran nasceu em Rășinari, Condado de Sibiu (na Transilvânia, 
parte do território Austro-Húngaro na época). Seu pai, Emilian Cioran, 
era um padre romeno ortodoxo e a mãe, Elvira Cioran (sobrenome Co-
maniciu), era originária de Veneţia de Jos, um povoado próximo a Fă-
găraş. O pai de Elvira, Gheorghe Comaniciu, era tabelião e ganhou o 
título de barão pelas autoridades imperiais. Assim, pode-se dizer que 
Emil Cioran, em virtude da linhagem materna, pertencia a uma peque-
na família de nobres na Transilvânia.

Após estudar Ciências Humanas no colégio Gheorghe Lazăr, em Si-
biu, Cioran começou a estudar Filosofia na Universidade de Bucares-
te aos 17 anos. Ao ingressar na universidade, aproximou-se de Eugène 
Ionesco e Mircea Eliade. Absorvendo influências germânicas, seus pri-
meiros estudos centralizaram-se em Kant, Schopenhauer e Nietzsche. 

Tornou-se um agnóstico, tomando por axioma “a inconveniência da 
existência”. Cioran graduou-se com uma tese sobre Henri Bergson; mais 
tarde, porém, renegaria Bergson, alegando que este não compreendera 
a tragédia da vida.

CIORAN   
a prova líquida
de que os dois estão
em comum desacordo

o amor é um carro parado
no meio de uma rodovia.

no deserto da madrugada,
a fumaça do motor ainda quente
mistura a visão com um jeito de sonho.

mas não disfaça o
chapisco de sangue na lataria
nem os pedaços de pneu grudados
nos dentes do asfalto.

acabou de atropelar um pedestre
e não há testemunhas.
ele pode ir em frente se quiser

a gente já não sente muita
felicidade
e dependendo do ano
esquece como respirar

isso que empurramos
à força,
com panetone e coca tamanho família,
é angústia

uma angústia terrível
cor de sorriso de despedida

dá até pra sentir o gosto dela
no seu corpo
se você ficar em silêncio
nessas terríveis
madrugadas de verão
e ouvir os tiros
no apartamento ao lado

Un livre est um suicide différé.
Um livro é um suicídio adiado.

les enfants se retournent, doivent se retourner contre leurs parentes, et les 
parents n’y peuvent rien, car ils sont soumis à une loi qui régit les rapports des 
vivants en général, à savoir que chacun engendre son propre ennemi.

As crianças  devem se voltar contra os seus pais, e os pais não podem fazer 
nada, porque eles estão sujeitos a uma lei que rege as relações  em geral,  
essa lei diz que cada um cria o seu próprio inimigo.

La base de la société, de toute société, est un certain orgueil d’obéir. Quand cet 
orgueil n’existe plus, la société s’écroule.

A base da  sociedade,  de qualquer sociedade, é um certo orgulho em obe-
decer. Quando esse orgulho deixa de existir, a sociedade entra em colapso.

Malheur au livre qu’on peut lire sans s’interroger tout le temps sur l’auteur!
Infeliz do livro que pode ser lido sem que se pergunte o tempo todo sobre o 
autor!

J’aime cette idée hindoue suivante laquellel nous pouvons confier notre salut à 
quelqu’un d’autre , à un “saint” de préférence, et lui permettre de prier à notre 
place, de faire n’importe quoi pour nous sauver. C’est vendre son âme à Dieu...

Eu amo essa ideia  hindu segundo a qual podemos confiar a nossa salvação 
para outra pessoa, de  preferência um “santo”, e permitir-lhe que reze por 
nós, para fazer qualquer coisa para nos salvar. Algo como vender a alma a 
Deus ...

Nous avons perdu en naissant autant que nous perdrons em mourant. Tout.
No momento do nascimento perdemos tanto quanto  perdemos ao morrer. 
Tudo.

On voudrait parfois être cannibale, moins pour le plaisir de dévorer tel ou tel  
que pour celui de  vomir.

Às vezes gostaria de ser canibal, menos pelo prazer  de devorar este ou 
aquele, mas pelo prazer de  vomitar.

Wilson Rodrigues



Luna Loo
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Rui Werneck de Capistrano 
e seu mosaico suburbano

Daniel Osiecki

Há alguns meses escrevi um artigo sobre Pequena 
biografia de desejos, do curitibano Cezar Tridapalli. No 
artigo, além de falar muito bem do romance, atentei 
para o detalhe de que sinto falta, em Curitiba, de ro-
mancistas relevantes que não sejam tão difundidos 
pela mídia. Resenhei muitos poetas e contistas, mas 
poucos dos jovens escritores que li se aventuraram 
pela narrativa mais longa.

Quando me deparo com um livro de algum escri-
tor underground desconhecido, fico apreensivo e com 
expectativas. É muito comum alguns escritores não 
corresponderem às expectativas, mas quando cor-
respondem, vale todo sacrifício de ler de forma mais 
atenta, com lápis na mão. 

Rui Werneck de Capistrano é um dos escritores 
que corresponderam às expectativas. Até diria que 
foi além das expectativas. Werneck nasceu em Curi-
tiba. É publicitário e já publicou Máquina de escrever 
(1988), Tal de tanto de tal de dois mil e tonto - e ou-
tros tantos (1997), Ovos do Ofício (1998), O Conselho –  
o julgamento (1999), Nem bobo nem nada (2009). 

Seu trabalho mais interessante com certeza é Nem 
bobo nem nada, romance ou “romancélere”, como defi-
niu o próprio Werneck, formado a partir de fragmen-
tos nos quais não há um narrador. Os 150 capítulos 
são as impressões, opiniões e confissões de um pintor 
de paredes que escancara seu cotidiano relativamen-
te banal ao leitor. Adultério, violência urbana, tédio 
na vida conjugal e relação distante com os filhos são 
alguns dos elementos principais que o protagonista 
anônimo relata a um interlocutor também anônimo.

Cara, você precisa ver a outra: sabe quando se acha a 
mulher que a gente sonhou mesmo? Carinhosa, tá sem-
pre perto de mim, sempre. Carinhosa em tudo, entende? 
A mulher sempre foi fria. Nunca deu carinho. Mas, ela... 
A outra é o que eu sempre quis. Em tudo.  (p. 28)

É através de pequenos flashes como esse que toda 
a narrativa é formada. O protagonista anônimo é ape-
nas mais um entre tantos outros anônimos que vivem 
as pequenas banalidades do cotidiano. Werneck con-
segue um efeito de coloquialidade nesses insights do 
pintor se utilizando de uma linguagem extremamente 
concisa, direta e nada adjetivada. O efeito da concisão 
e da coloquialidade na linguagem do pintor é uma re-
produção fiel da fala informal e sem floreios formais, 
muito próximo do fluxo de consciência, como um tur-
bilhão de ideias não muito organizadas. O protagonis-
ta fala o que lhe vem à cabeça sem pensar muito. O 
interlocutor pode ser o próprio pintor. Ele pode estar 
dialogando consigo próprio em um solilóquio que não 
dá abertura (propositalmente) a interrupções exter-
nas. Bela jogada de foco narrativo.

Nem bobo Nem nada é um bom exemplo de litera-
tura contemporânea. Werneck demonstra ter assimi-
lado muito bem alguns elementos da pós-modernida-
de, como a ruptura com formas mais tradicionais do 
romance, narrativa construída por fragmentos que se 
completam e aos poucos vão abrindo lacunas para sig-
nificados diversos. Livro bastante original, tem cada 
elemento no lugar certo, sem exageros estilísticos. É 
com extremo bom gosto que Capistrano mistura nes-
se mosaico suburbano os elementos que dele fazem 
um grande prosador.

Apoio Cultural:

Yasmin Bomfim 
Técnica: Aquarela
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O MAR, 
CONTINUAcaO
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Texto integrante de O coração às vezes para de bater, de 2014, 
 Editora Rocco, um amor incontido e antigo do editor

Mãe, mas como é que o mar não entorna?, eu perguntei. Ela não ouviu. 
Ou fingiu não ouvir. Imagino que as mães às vezes façam isso.

Minha mãe é uma mulher alta e quase bonita. Ela se orgulha em dizer 
que ainda não tem cabelos brancos.

Eu imagino minha mãe, nesse dia. Não lembro bem dela, só me lembro 
do mar e de que ela não ouviu, ou fingiu não ouvir, a minha pergunta. Mas 
imagino os cabelos dela soltos, compridos, caindo por cima dos olhos, e ela 
puxando para trás das orelhas, e eles se soltando e caindo de novo, e ela pu-
xando de novo. Como se suas mãos imitassem o vaivém das ondas do mar.

Imagino meu pai ao lado dela, um pouco mais velho – dez anos mais ve-
lho, na verdade – segurando a mão dela.

Não sei se ele segurava a mão dela. Talvez ela tivesse olhos tristes por 
baixo dos cabelos. Minha mãe não queria vir para o Rio, queria continuar 
perto da mãe dela, no interior. Não gostava e ainda não gosta de cidade 
grande. No interior do estado, a mãe da minha mãe tem galinhas no quintal, 
soltas. E uma goiabeira que aprendi a escalar bem cedo.

Um pouco adiante, algo afastada, estava minha irmã mais velha, que 
devia ter seus sete anos. Eu a imagino com pernas finas e um relógio de 
plástico no pulso, marcando uma hora imaginária. Mas afastada, distante, 
situação que ela se empenharia em aperfeiçoar nos anos seguintes.

O silêncio das vozes, o ruído do mar, a distância da minha irmã, a quase
-beleza da minha mãe, os dez anos a mais de meu pai.

Demorei algum tempo (vários anos, na verdade) para aceitar o fato de 
que o mar não entornava mesmo.

De vez em quando, nos momentos em que me sento na areia e fico olhan-
do as ondas, essa ideia ainda me vem na cabeça. Deve ser uma das camadas 
da cebola. Um daqueles parafusos a menos, ou a mais, que minha mãe acha 
que tenho.

Foi na beira do mar que eu conheci, no começo deste ano, a Paloma. Foi 
também por isso que eu quis falar do mar, nesta carta, antes de mais nada.

O mar, que foi o começo da vida no planeta, pelo que me dizem (aquela 
famosa sopa primordial onde flutuavam os compostos orgânicos, bem antes 
dos homens das cavernas e das guerras do narcotráfico), e que foi onde co-
nheci a Paloma, no dia em que meu coração parou de bater pela primeira vez.

Iara Amaral
Técnica: Nanquim e aquarela


