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Editorial
Se o pessoal é político e histórico, um jornal literário não pode
deixar de ser representativo do espírito de seu tempo. É de lei
– sabíamos que um dia conseguiríamos usar esta expressão –
que desde o início de nossa trajetória apostamos em agregar
novas vozes de diversas áreas artísticas – escritores, fotógrafos,
ilustradores, jornalistas – para buscar um recorte autoral de nossa
literatura contemporânea, indo para o local por questões práticas
(o jornal circula mais no Paraná, enfim).Neste percurso, não
podemos deixar de dizer que sempre fomos muito assimétricos – e
entregar a você um periód ico mais coerente nunca foi, assim, uma
prioridade. De fato, de todas as nossas faltas, sempre sentimos
não ter uma crítica literatura constante de nossas vozes publicadas,
uma análise mais depurada dos livros qtue circulam por nossas
províncias. Então começamos já – Oswaldo Montenegro está certo
ao dizer que só passamos a existir quando somos criticados –: a
partir desta edição apresentamos um recorte mais fino da literatura
contemporânea que republicamos. Se a crítica literária está em
crise? A crítica literária morreu. Viva a crítica literária.O nosso
caminho está naturalmente nos levando para ser uma espécie de
ponte entre quem produz e quem se alimenta, sendow aqui também
os produtores necessariamente leitores – embora tenhamos nossos
fanfarrões.Em suma: escritor: mande seus livros. Nós leremos e
faremos eles circularem. Crítico ou aquilo que você acredita ser:
aceite nossos livros e aproxime o leitor. Leitor: faça o autor existir.
Uma boa leitura a todos.
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Noite Casamento
de

Meu primo está a casar – e se você não sabe, vou te dizer, comecei
uma antiga crônica, de uns seis anos antes, desta mesma forma ridícula: a casar. É feio, eu sei. Mas está feito, ele está mesmo a casar, um
primo um pouco distante, com as mesmas feições da adolescência, que
nem sei se ainda joga futebol. Sei que não bebe mais por precaução.
Estamos vendo agora suas fotografias antigas – porque estamos
naquela etapa da montagem, dos efeitos sonoros, das fotografias antigas, enfim, e se é brega, é, mas sempre me emociono com as imagens
da infância, sempre – e a pouco os padrinhos fizeram filas para se fotografarem aos noivos, o que me pareceu digno.
Se meu primo não bebe mais, há muito tempo eu bebo mais do
que deveria – e isso explica minhas navegações em paisagens outras e emoções à toa. Mas entenda-me bem, eu não esqueço, eu não
me atropelo, eu não busco nenhum sentido em beber: apenas bebo.
[Aproveito para esclarecer que o casamento foi no sábado e escrevo
nesta segunda-feira chuvosa sob efeitos tranquilos de uma Ypioca que
comprei cedo no mercado, ela e uma Jurupinga, que são boas bebidas
para sorver em menor ritmo e de custo sensato. Julgue-me por comprar
destilados na segunda-feira cedo.]
São doze casais. Estão felizes na fila da fotografia e, de uma forma
inédita, penso se um dia casarei – ateu, vinte e oito anos, jornalista,
torcedor do São Paulo, algumas fantasias sexuais heterodoxas, brigas
frequentes com quem estaciona inadequadamente nas vagas para
deficientes físicos da universidade, ah, não tive pneumonia neste ano –.
Terei padrinhos felizes por mim? Fogos de artifício estourarão quando
chegar ao salão? Minha companheira me beijará com a substância
primeira dos sonhos?
Especulo uma lista mental, e como hoje é um bom dia para ver
casamento, acrescento até as mulheres insuportáveis de alguns amigos. Creio, de alma serena, nelas fingindo tamanha felicidade que todos
ficaremos bem e até choraremos juntos quando eu agradecer meus
pais, minhas irmãs, meus amigos, alguns, veja só, vieram de tão longe,
distâncias geográficas e imemoriais. Lembra, meu amigo, quando tínhamos oito anos e você quebrou meu braço? Eu sei, eu sei. Já contei
inúmeras vezes a mesma história, mas tenha paciência: pior sorte
tem meus leitores abnegados, que leem a mesma sinopse há tempos
perdidos.

Daniel Zanella
Se eu casar um dia, meus amigos, tenham certeza de uma coisa:
não faremos panelaços de dinheiro. Não sei se porque parece-me
constrangedor ou porque eu tenho pouco dinheiro mesmo. Outra,
vocês dirão que eu serei feliz, que escolhi uma mulher linda e ela terá
sorte por ter um homem tão inteligente e trabalhador [?], eu rirei de
tudo isso – e teremos, minha querida, uma lua-de-mel maravilhosa,
até visitaremos uma capital do Nordeste se os nossos pais emprestarem o cartão de crédito com limite maior do que o nosso. Compraremos souvenires.]
Mas pode ser, minha mãe, pode ser muito, que logo me cheguem
os trinta e cinco anos – sabia que há dois anos não me apaixono por
ninguém? –, com menos cabelos do que agora, menor tolerância ao
álcool – uma doença, quem sabe –, dando aula de manhã e de noite,
escrevendo à tarde para algum impresso bacana que alivia a minha
barra financeira, e eu me veja com o mesmo desinteresse afetivo de
sempre, a baixa necessidade que sinto de casar, constituir família, ter
alguém para funcionar regulamente ao sábado e viajar nas férias de
trinta dias, isso se eu não vender dez dias de minhas folgas.
Mas, minha mãe, saiba que você será avó, mas de um filho adotivo, um pequeno filho que levarei à escola desde os três anos e
para quem lerei boas histórias – não as minhas, óbvio – sempre que
chegar cansado do trabalho. Faremos uma família outra, única, com
livros ressignificando nossa solidão, canções para as noites de frio e
abraços para celebrar nosso amor atípico e natural.
A minha casa, sempre desabitada, assoviará por todos os cantos a
sua felicidade e a propriedade de ser uma casa de família.
Minha casa, eu e meu filho.
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Pequena biografia de desejos:
odisséia ao redor de si mesmo
Existe literatura em Curitiba. Nem todo mundo sabe, mas os autores
estão aí, produzindo, trabalhando, publicando. Tudo bem que há uma
movimentação editorial ainda embrionária (muitos curitibanos publicam
por editoras do Rio, São Paulo, Porto Alegre), mas há um movimento
literário forte na cidade que não segue necessariamente um padrão ou
uma tendência específica.
Boa parte dos escritores curitibanos escrevem, mas ainda não
publicam com regularidade. Muitos não tem contrato com editora, nem
vínculo formal com algum órgão de comunicação. Fato interessante,
porém nada novo, é que grande parte destes escritores ainda não
publicados escreve poesia. Há muitos poetas anônimos, alguns bons,
outros muito bons, outros irrelevantes, outros péssimos. Mas é notório
que a maioria se ocupa com a poesia. Onde estão os contistas e
romancistas da nova geração curitibana? Há vida inteligente depois de
Dalton Trevisan e Cristóvão Tezza?
Sim, há. E da melhor qualidade. Cezar Tridapalli, escritor curitibano
nascido em 1974, publicou em 2011 o romance Pequena Biografia de
desejos (7Letras), no qual narra as agruras e peripécias de Desidério,
um porteiro que nutre em segredo o desejo de tornar-se escritor. Sua
busca por uma voz literária própria é repleta de percalços e fracassos
que o tornam muito humano.
Desidério é um sujeito provisório, de passagem, ou seja, ele não
tem bagagem literária, cultural, e o desejo (a escolha do nome do
protagonista não foi por acaso) de escrever torna-se sua maior
ambição, beirando a obsessão. Durante toda sua jornada a certeza da
não-realização de seus projetos literários vai se evidenciando cada vez
mais, mas ele não desiste.
O anti-herói de Pequena Biografia de desejos só não é completamente
brutalizado pela rotina porque se torna um leitor assíduo. Ingênuo,
inexperiente, mas voraz. Todos os dias faz o mesmo trajeto de casa
para o trabalho, numa rotina monótona, onde não acontece nada
diferente. Desidério vai sofrendo uma espécie de emparedamento
metafísico irredutível durante toda sua vida. Seu casamento, suas
lembranças da infância – quando foi abandonado pela mãe –, a
presença do pai vegetal o empurram a um abismo que parece não ter
fim.
Porém, quando de fato está emparedado (literalmente) na guarita do
prédio onde trabalha, se liberta.

Liberta-se através dos livros
que lê e das várias narrativas que
escreve, como um Winston Smith
que, à espreita em um canto
escuro da alcova, busca seu
momento de epifania.
Cézar Tridapalli acertou em optar
pelo foco narrativo em terceira
pessoa porque os movimentos
de Desidério precisavam ser
acompanhados por um narrador
onisciente. Ao mesmo tempo,
as costuras que o autor faz entre
a voz do narrador onisciente
e imparcial às narrativas de
Desidério são os artifícios mais
eficientes do romance.
A metalinguagem é explorada
de forma consciente, na medida
certa, sem tornar-se cansativa e
experimental demais. Essas são
características caras às estéticas
chamadas pós-modernas.
Pequena Biografia de desejos
chama a atenção também por
ser o romance de estreia de
Tridapalli. Narrativa envolvente,
movimentada, que em momento
algum cai no senso comum, no
clichê pós-moderno artificial. É
uma estreia na narrativa longa
com um romance de peso, de
gente grande. Há muito mais a ser
mostrado na terra de Trevisans,
Tezzas, Buenos, Leminskis...

Daniel Osiecki
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De um cruzamento
De Curitiba
Uma vez comi uma francesa
num cruzamento. Não me pergunte como, só sei que comi.
Eu ia meio muito bêbado do
bar e vi aquele carro grandão,
do tipo sedan, com o alerta ligado. Ali, na faixa da esquerda.
Eu nem dirijo nem nada, mas
sei que qualquer problema
você joga o carro pra direita e
quando dá leva ele pras vagas.
Bati na janela do motorista [me
senti um daqueles cops dos
eu.A., só faltou a lanterna na
mão esquerda]. A janela foi
aberta.
- Je ne sais pas! Je suis
désolé!
Claro, meu conhecimento
parco de francês só garantiu
a possibilidade daquela loira
[gata e bem jovem] estar se
desculpando. Sorri e ofereci
ajuda.
-Ei, dona, let’s go to the...
corner? Digo... of the street?
Ela hesitou, mas mexeu a
cabeça oscilando pra cima e
pra baixo e pra todos os lados
um sim.
Tirei a camisa. Meu físico de
boteco sempre me fez presença ante as brasileiras botequeiras, ela também haveria
de gostar. Soltei o freio de mão

e levei o [hyundai (?), carro
nunca foi a minha praia] para o
acostamento. Me veio rápido e
berrei, meio sem pensar:
- Je ne parle pas français!
Ela só me disse, It’s ok.
Arrastei a “banheira” [quem
me dera fosse um cadillac.
O autor se reserva o direito
de sonhar à vontade!] para
o canto e despencou chuva.
Meu Senhor, depois de dois
meses invernais de puro sol
[Curitiba não é mais a mesma
e nem nunca será], só agora,
no meu meio dia de sorte, tu
mandas água?
Terminada a tarefa, entramos
no Auto. Aí, e só aí, que eu
percebi que ela tava muito
louca. Foi logo tirando a roupa.
Mas teve o cuidado, extremo,
de manter o top, estampado,
ao estilo militar.
Ela disse, com sotaque:
- Gostais? [Eu sempre odiei
essas pessoas que falam como
se a segunda pessoa, o “Tu”,
muito em desuso, ou melhor,
em uso só em Santa e no Rio
Grande do Sul, ainda fosse
usado!]. Mas, lembre-se, ela
era gringa.
Eu falei:
- Acho massa!
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Acho que ela não entendeu,
mas meus dentes, à mostra,
deram conta do recado. Ela
saltou pro meu lado e pôs a
buceta na minha boca. RASPA-DI-NHA-COM-PLE-TI-NHA.
Não há direita, direta que
baste, língua estrangeira, brasileira, que quer que seja, que
dê conta duma situação dessas. Fronteiras caem, assim,
mundo afora! Eu, de ponta, caí
de boca.
Eu, de ponta, caí de boca.
A língua pronta!Chupei-a.
Sou culpado confesso. Sorvi o
néctar daquela flor [na minha
cabeça, vinha a imagem da
Normandia!].
Não viesse esse “papo” na
cuca, em mein Kopf o request
dela, soaria diferente, curiosamente, em português: - Me
chupa, seu alemãozinho de
merda, sorvedor de cerveja!
Gozei na hora. Meu membro,
daquele jeito, mesmo longe da
fruta dela.
Ela percebeu, e então me
disse algo [eu acho que sobre a Gestapo, a revolução
de maio, Truffaut, Torre Eifel,
alguma coisa assim] e partiu.
Sentei no meio-fio e me lembrei de um filme americano

Cesar Felipe Pereira
[estadunidense!]. Um cara
meio arrevesado era deixado
pela namorada [como sempre,
aquela, é claro, a que ele idolatrava], numa estação de trem.
Sorri. Me senti muito aliviado.
Fui pros lados da minha casa
com um odor entre os lábios.
E retomei internamente minha
filosofia cotidiana. Contei
minha grana. Não. Não dava
pra outro conhaque.
A meio caminho, me sentei
na porra da guia, ali, em plena
avenida [ainda muito quente],
e me senti até feliz, e pensei, contrariando toda uma
adolescência de irrealidade:
Chupou! Massa! Isso é que é
sexo. Sexo de verdade. Viver é
muito bom.
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A estranha morta
O detetive recebeu um chamado às quatro e meia da manhã.
Era o líder dos pescadores da praia local dizendo sem rodeios
para ele se arrumar depressa e chegar até o forte antes da polícia e dos jornalistas. O homem sequer deu tempo para o detetive
argumentar, adiantou que não daria explicações por telefone e
desligou. O detetive, embora acostumado com ligações deste
teor, ficou preocupado. Há muitos anos que nenhum crime grave
acontecia na ali, no máximo homens e mulheres se amando
na areia em horários inconvenientes ou algum moleque de rua
tentando furtar os pertences de banhistas distraídos. Pelo tom de
urgência na voz do líder dos pescadores algo muito sério acontecera. O detetive vestiu-se o mais rápido que pôde e, enquanto
o elevador descia até a garagem, retirou as remelas dos olhos,
criando mil teorias sobre o que poderia estar acontecendo.
***
Chegando à praia o detetive precisou desviar-se do aglomerado feito pelas mulheres dos pescadores em torno do que
parecia ser um corpo. Ao esquivar-se das pessoas, notou que
os homens estavam silenciosos e contemplativos e as mulheres
seguravam velas e rezavam aos orixás e santos de toda espécie.
Ele reconheceu o líder e, antes que abrisse a boca, o homem
ordenou-lhe com os olhos para que olhasse ao chão. O detetive
obedeceu e viu estendido na areia o corpo da mulher mais bela
que ele provavelmente já contemplara. Ela absolutamente não
era um ser humano. Os cabelos pareciam enormes e sedosas algas marinhas avermelhadas estendidas e esvoaçantes na areia.
No lugar dos pelos pubianos havia um delicado tufo de algas
da mesma cor. Sua pele era brilhante e escamosa, sobretudo
na região das nádegas, ventre e dos fartos seios. Emanava um
cheiro convidativo que lhe fazia salivar, sentindo na língua o
gosto do orgasmo feminino. Gosto de Ambrosia, a iguaria dos
deuses, constatou. Antes que amanhecesse definitivamente e o
burburinho atraísse transeuntes curiosos o detetive determinou
ao líder dos pescadores que mantivesse os moradores discretos em relação ao corpo da mulher. Contatou um velho amigo,
que outrora trabalhara no setor de inteligência da polícia alemã
e desde que saíra, mantinha um secreto laboratório onde fazia,
dentre outras coisas, experimentos com alquimias dos elementais, estudos em originais de livros mágicos antiquíssimos, tratados astrológicos e de boticaria e cultivo de ervas medicinais da
Amazônia. O velho amigo surgiu com um rabecão importado da
Itália e habilidosamente recolheu o corpo da mulher, sem demonstrar pingo de espanto.
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Chegando ao laboratório estendeu o corpo dela sobre a mesa
de azulejo e focou todas as luzes brancas no local. Nem cogitou
abri-la, pois era evidente que o detetive não o deixaria profanar a
linda mulher. O silêncio era tanto que se podia ouvir o barulho da
lâmpada elétrica falhando no outro cômodo.
Aquele cheiro de orgasmo feminino tomou conta de todo o
lugar, como se lá acontecesse uma orgia de virgens celestes. O
velho amigo pediu licença e, após um tempo razoável, retornou
com uma caixa prateada e fechada com combinação digital. São
livros antigos com informações que talvez o interessem. Vou
manejá-los com luvas cirúrgicas e peço-lhe que não se aproxime
muito, pois as folhas são feitas de papiros delicados, disse ele.
Havia várias ilustrações exóticas com descrições em uma língua
de desenho muito curioso. No rodapé de muitas páginas havia
também anotações feitas à mão. Nas páginas antigas, várias
figuras coloridas de estranhas criaturas marinhas: polvos com
centenas de tentáculos, golfinhos de duas cabeças, baleias douradas, cardumes de peixes em formato de bexigas transparentes,
medusas da lua, najas aquáticas, gatos persas tentando devorar
ratazanas com nadadeiras imensas e outras imagens esplêndidas. Havia também uma cidade submersa muito semelhante às
antigas ruínas da Grécia Antiga e do Antigo Egito e, nadando entre elas, figuras belíssimas como a mulher encontrada na praia,
homens e mulheres das mais diversas idades. Havia, ainda, o
desenho do que parecia ser uma aldeia arborizada e florida. Brincavam no gramado da aldeia doze meninas em fabulosos vestidos de princesas e sobre a cabeça de cada uma delas, brilhava
o que parecia ser o símbolo do zodíaco. O velho amigo explicou
ao detetive que as figuras marinhas tinham ligação direta com o
corpo da mulher encontrado na praia, que pouquíssimas pessoas
do mundo sabiam da existência de cidades submersas – cerca
de oito ou nove – e havia um voto de silêncio entre elas. Resolveu contar o segredo ao detetive em nome da velha amizade.
Além disso, conhecia bem o seu temperamento e sabia que ele
não sossegaria até desvendar o mistério e poderia estragar tudo
levando informações a pessoas do setor de investigação da polícia. O corpo da mulher era, afinal de contas, prova irrefutável de
que a lenda não era lenda, mas uma história real.
Contou ao detetive que aqueles desenhos representavam humanos que morreram no mar e depois foram recolhidos pelos
guardiões das cidades oceânicas. Explicou que não eram todas
as pessoas que morriam no mar que iam até as cidades. Os
guardiões tinham um severo critério de escolha. Recolhiam apenas suicidas.
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Já era quase meio-dia quando o detetive saiu da casa do velho
amigo. Decidiu que não ia ao escritório naquele dia. Desligou o
celular. Nem se deu ao trabalho de inventar alguma desculpa esfarrapada. Que se fodessem todos. Dirigiu vagarosamente pelas
ruas escutando repetidamente e no último volume a Valquíria, de
Wagner. A passagem de seu veículo ao som da música deixou
algumas pessoas da rua estupefatas e outras maravilhadas.
Uma mulher largou as sacolas de compras no chão e dançou na
calçada do supermercado. O detetive, de certa forma, contagiava as criaturas com seu estado de assombro. Estacionou perto
da pedreira da praia, trocou Wagner por Verdi, sentou-se sobre
uma grande pedra e começou a pensar em sua vida. Até onde
sabia, não tinha filhos. Nem os queria. Como quase todo homem
de meia-idade tinha em seu passado uma ex-mulher com quem
viveu por alguns anos. Depois da separação teve uma coleção
de namoradas. Entregou toda a sua vida ao trabalho, investigando crimes absurdos e desvendando mistérios que poucos seriam
capazes de descobrir. Desde pequeno sentia-se deslocado entre
as pessoas e cresceu dentro de uma redoma que o impedia de
desfrutar das coisas simples da vida. Não nutria esperanças de
que seu país fosse melhorar de fato e também desacreditava na
tal evolução da humanidade que muitos apregoavam. Para ele, o
homem havia conquistado apenas evolução tecnológica e médica. Moralmente, continuava primitivo como seus irmãos das cavernas. Tinha quarenta e poucos anos. Novo ainda, mas sentindose tão velho. Achava que os anos vindouros de sua existência
eram de poucas esperanças. Pensou em suicídio várias vezes
e mudou de ideia em todas elas, sem saber por quê. A conversa
com seu velho amigo despertou esse antigo desejo de dar cabo
de si. E mais: tornou-a atraente. Uma coisa era suicidar e dissipar a própria existência por completo. Outra era suicidar e ter
a possibilidade real de uma nova vida, no fundo do oceano, em
meio a criaturas fantásticas, selvagens e belas. Seu testamento
já estava pronto há anos. Deixaria tudo o que tinha para uma
fundação de confiança investir em um sistema para controlar a
seca do Nordeste brasileiro. Inclusive o dinheiro da venda de seu
carro e da moto estacionada na garagem. Soava engraçado ao
detetive a preocupação com seus bens e investimentos.
Os dissabores realmente pesam apenas aos que estão vivos. Se
bem que ele teria outra vida, felizmente, muito distinta da que
já havia experimentado até então. Voltou para casa e esperou
o sol se recolher para executar seu plano. Enquanto isso, arrumou suas coisas como quem se prepara para fazer uma longa
viagem.
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#07
Priscila Merizzio

O detetive acordou dentro de uma gruta no fundo do mar. Ao
seu lado sorriam crianças quadrigêmeas. Elas estavam cercadas por um grupo de peixes-espada. O local era adornado
com pérolas, ostras e joias preciosas. Ele sorriu. Quando olhou
para seu passado só conseguiu se lembrar das coisas alegres
de sua vida. Por uns instantes pensou que talvez não tivesse
valido a pena suicidar-se. Sua vida teve coisas tão agradáveis
e ele, por alguma razão, não conseguira olhar para elas. Mas
isso não tinha mais importância. Agora era habitante de uma
cidade oceânica e certamente haveria de conhecer coisas surpreendentes. Uma das crianças desejou-lhe boas vindas e disselhe que vivenciasse cada experiência e não se preocupasse, pois
a convivência entre todos era harmônica e conflito algum amargava os corações das criaturas marinhas. Todos se gostavam,
tinham alimentos ao alcance, não havia causa alguma por que
lutar. Ninguém sentia frio ou calor. Se ele quisesse ficar acordado
para sempre isso seria permitido e se ele quisesse adormecer
teria os mais belos sonhos. A paz era completa, um eterno samádi. Os habitantes tinham livre-arbítrio para fazer o que quisessem e as escolhas feitas trariam felicidade e contentamento.
Não havia certo e errado. Havia apenas uma opção perigosa.
A criança aconselhou o detetive a jamais mirar-se no espelho.
Não porque era proibido, mas porque as consequências seriam
imprevisíveis. A única coisa nociva em meio a tanta paz eram os
espelhos. Antes de eles existirem os homens precisavam aproximar-se da água para olhar suas formas físicas. Depois que um
rapaz chamado Narciso morreu contemplando o próprio rosto um
homem de índole muito perversa percebeu que se conseguisse
criar um instrumento semelhante ao poder de reflexo da água
teria uma arma das mais temerárias. Ele descobriu que esse objeto deturpado da sabedoria aquática faria as pessoas se admirar
ou se criticar em excesso a ponto de esquecer as coisas fundamentais da vida. Os espelhos despertariam sorrateiramente o
pior que havia dentro dos indivíduos sem que eles percebessem
isso. Eles destruiriam uns aos outros e sequer desconfiariam dos
espelhos. A outra criança disse ao detetive para respeitar esse
conselho. A menos que quisesse seguir os passos da bela mulher que encontrou na praia. Que, na verdade, estava fingindo-se
de morta o tempo todo. E naquele exato instante comia os rins
do velho amigo do detetive.

III
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A

bertura
I

Roletava a língua entre os
dentes.
Completamente sem fluxo,
quase sem nexo
em toda crise, havia,
uma isca na tentativa de
qualquer tipo de vida.
Tapume sobre as sensações
tão matemáticas, enquanto o
garçom
recolhe tudo.
Mas veja bem, não há nada
nestas mãos,
Sequer intenções.
Que se respira nestes
interiores tão amenos:
escoro na tua porta e não
desistirei, cadeiras para
cima,
e se não houver último, seja
então àquele, o primeiro.
Transformava qualquer
despedida em asas, ardias
ventosas
olhava assim, feito um cão.

IV

Abertura ao amplificar-se o
percurso.
Afinal, é esforço demais dizer:
eu...

III

Não a carreguem pelos
flancos assim que soar
a partilha da ausência no
assoalho.
De pompa e gozo,
o coração agora é um fait
divers.
Nenhum desfibrilador poderia
reanimá-la;
esmoecida por esta doença
vontade. Diz bocas têmporas:
o desejo há de ser breve
num pequeno desajeito.

Juliana Vallim

II

Calem a orquestra, o confete,
a partida.
Lacônicos, coloquem-na os
lacinhos.
Rasga-lhe o rosto com um
beijo antes que o átimo se
reparta,
que o cachorro lata,
antes que a vida ressurja,
como lady Lazarus.
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Ataúdes,
banheiros

e pingos dourados
Robert carregava e descarregava caixões e dirigia a caminhonete da
funerária. Usava óculos fundo de garrafa para ajustar os olhos míopes.
Verrugas lhe tomavam boa parte da face. Certa vez, deixou cair o
caixão da caminhonete que estava estacionada em uma ladeira. A tampa do ataúde se desprendeu e o corpo do cadáver rolou, rolou e rolou.
Pedaços de pele se soltavam no asfalto áspero e desnivelado. Algumas
pessoas paravam e olhavam com os olhos esbugalhados. Não acreditavam no que acabara de ocorrer. Os bêbados riam incessantemente.
Robert correu para resgatar o defunto todo desfigurado, colocou-o novamente no caixão e dirigiu-se para o local do funeral. Ao se depararem
com o estado do corpo, familiares e amigos ficaram chocados e assustados. Alguns vomitavam no chão, outros corriam porta afora, desesperados. Ele não sabia exatamente o por quê, mas orgulhava-se em contar
para todos o episódio. Sentia como se fosse uma conquista, excluída de
méritos, mas não menos significativa. O troféu do escárnio.
Os ossos pareciam irromper a pele de Silvia, principalmente quando
ela fazia algum movimento brusco. Com o cabelo tingido de loiro, a
boca, sempre besuntada de batom vermelho brilhante, e o caminhar
desengonçado nos altivos saltos, conseguia atrair de maneira única
os pobres, esquecidos, excluídos e injustiçados. Não tinha sorte em
relacionamentos. O último deixara uma marca eterna em sua fina pele.
Discutiram sobre qualquer coisa, e começaram uma guerra de objetos:
facas, garfos, copos e pratos sendo lançados de forma ininterrupta.
Uma faca a atingiu no abdômen.
Trabalhava como servente, limpando banheiros de um shopping. Ao
contrário de Robert, não tinha nenhuma história sórdida para sair contando, ou algo impressionante para narrar. Talvez o caso mais emocionante que tenha para relatar seja o dia em que achou uma nota de
cinquenta reais enrolada num papel higiênico, dentro do lixo de uma
das cabines do banheiro. Aquilo foi algo realmente espetacular para
ela, que ao chegar em casa, foi correndo contar para o pai. O velho deu
de ombros e saiu. Ao menos ela usou o dinheiro para comprar sapatos
novos.

Victor Hugo Turezo
As gotas de chuva rompiam no telhado, enquanto o ar entrava assoviando pela janela entreaberta do bar. Robert e Silvia molhavam suas
gargantas com cerveja e se entreolhavam. Ele teve de beber mais três
garrafas para tomar coragem e se aproximar. No caminho, ensaiou
pequenos diálogos mentais. Apoiou-se de costas no balcão há poucos
centímetros dela. Com a bebida na mão e um sorriso prudente, olhou-a
e respirou, adquirindo fôlego.
- Interessante.
- O quê?
- Uma mulher, de vestido amarelo curto, sozinha no bar.
- Não preciso de ninguém.
- É assustador, eu sei, mas não temos como fugir. Sempre estão à
espreita. Querendo ou não, precisamos.
- Afinal, o que deseja?
- Pegar em sua mão seria um bom começo.
- Oh, outro que está interessado em saber a cor da minha calcinha.
Silvia já estava deixando o tamborete, quando sentiu um braço impedindo-a de seguir. Robert segurou-a rispidamente com as mãos marcadas pela madeira dos mortos. Ela tentou se livrar, debatendo-se.
- Solte-me – ordenou – ou começa a berrar insanamente.
- Me dê uma chance. Quero encontrar seus lábios ao menos uma vez.
Ela chutou-o. Na altura das canelas. Robert gritou de dor e soltou-a.
Tropeçando nos saltos, Silvia correu em direção à rua. Chovia sem parar. Ela olhou por sobre os ombros para checar se ele estava lhe seguindo. Seus cabelos, encharcados, pingavam tinta dourada. Com o vestido
colado no corpo, a anágua ensopada e o batom escorrendo pelo queixo,
Silvia caminhou pela calçada molhada, olhando os postes iluminados.
Logo amanheceu. Os banheiros a esperavam, sujos e entupidos.
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NÃO VOU ATENDER O TELEFONE
enquanto uma britadeira
de gelo e copo
trava uma guerra sangrenta
contra o silêncio de meu quarto,
um cachorro poodle,
abandonado por seus donos,
tenta uma investida contra
um mendigo sem dono
e cachorro.
agora mesmo
enquanto o mendigo
termina de assar este cão branco e mimado
eu tenho um medo canino
de que aquelas pessoas
estendam as suas patéticas e previsíveis mãos
para mim.
e tenho pesadelos
com mães solteiras
me perseguindo pela manhã cinza
de Curitiba
com gordos bebês de colo
com caras gordas de desgosto
exatamente como a minha cara de desgosto
com feias varizes nas pernas
com seios caídos, com as mãos calejadas, com manchas escuras
no rosto,
com uma música brega no fundo,
com uma forçada alegria
de programa de auditório.
estes dias mesmo
uma mulher me ligou dizendo
- gostaria de convidá-lo
para uma mesa de discussões aqui na universidade.
- não participo de mesa de discussões.
- então o senhor não gosta de ser testado?
não falei o que me veio na mente,
esta gente é perigosa,
sem dúvida ela planejava
o meu apedrejamento
em praça pública.
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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
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Alexandre França
Enquanto como uma pizza na cama
Anoto mais comentários solteiros:
Quem se importa comigo ou reclama
Quem viu meu globo repórter inteiro?
Por que estou vivo? Por que não estou morto?
Por que este quarto não é um escritório
A ponto de que tudo que eu já posso
Esteja enfim soterrado de sono?
Solidão pra que ser tão sarcástica?
Solidão quem a acha engraçada?
Quem não vê que eu não morro de rir
Sozinho?
Então eu resolvo passar minha roupa
Para o tempo não me dar muita bola
Ou leio antigos livros de bolso
Pra ver que em mim não mudou tanta coisa
A moça do filme já foi embora
E ninguém veio para me levar
De que tanto eu devo falar e falar?
Quem propagou em silêncio esta sombra?
Solidão para que ser tão sarcástica?
Solidão quem a acha engraçada?
Quem não vê que eu não morro de rir
Sozinho?

EI,

JAQUES BRAND

caríssimo,
há um novo poeta na cidade
do ano de 81 ou 82
vamos nos reunir
para acabar com o suprimento
de vodka e cigarros
é necessário um sequestro
e um cativeiro de livros
é necessário papel e caneta
e um galão de nanquim
é necessário conhecer a função
do fio vermelho e azul
ei, Jaques Brand,
vamos tomar um café ali no centro
15 minutos antes
de desarmarmos
a bomba atômica?
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Não
Não
Não
É tempo de

basta o rio

murmúrio
adocicado das águas
rumo certeiro transparência
do olho d’água
desaguar suave sua torrente
não adianta fonte pura
ou perpétuo devir dos rios
como se fosse foz
seu único destino
não basta o rio –
cruzar a vida como esquina
sem banzeiro que revire a
via estreita
nem
sorrir pra cantilena ilusória do
mar carece macaréu em barro &
areia
arrancando as árvores revendo
o próprio rumo estrondo só
sal revoluto
o corpo inteiro em pororoca

se aprende a amar

o desamar sim
se desaprende
mesmo aconchegado no
extravio do silêncio
sem palavras sem consolo
ou sentido abraçado
pela profunda presença do
fracasso
quando
melhor seria um trago
ou qualquer outro verso
que não seja este

SE EU AMASSE conforme
a simetria
geométrica dos transes
hipnóticos
(prismáticas paixões dos
nervos óticos
sobre uma forma exagonal
vazia)

seguir sob céu estrangeiro
a têmpora imita a pluma do
cisne
& o preto dos cabelos – cãs
senis
subvêm os anos frágeis
troféu da inércia
pra não cair nem desonrar
as palmas conquistadas
no prado
um cavalo acabado
come restos de relva

com a fé de que tudo
acabaria
sem o toque acrobático do
acaso
– se eu soubesse que tudo
é calmaria
que tudo é pele tudo é
plano & raso
nas margens de um soneto
sempre reto
(.....)

der?
Quer reven
Jucélia
(41) 3031-2357
(41) 9663-7557
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Guilherme Gontijo Flores
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Guylherme Custódio

Flash

N 16
o
#

Já eram 4h e eu ainda
estava lá. Mesmo tendo
que estar no trabalho às 8h.
Aquele inferninho no centro
da cidade era o único lugar
aberto àquela hora. Estávamos
completamente bêbados, mas
não inanimados.
Jamais imaginei que entraria
naquilo, mesmo quando
passava por ali de dia.
Os meus dois amigos eram
frequentadores do local,
cumprimentavam o garçom e o
porteiro pelo nome e conheciam
outros presentes.

Flash

Flash

N 15
o
#

Homens e mulheres bêbados
dançavam no salão. Deveria ter
umas 40 pessoas ali. Bolas e
tacos abandonados na mesa de
sinuca. Casais aparentemente
recém-formados ficavam em
cantos mal iluminados. Mesas
serviam de camas improvisadas
para os alcoolicamente
sonolentos.
Ficar encostado no balcão me
pareceu o ponto mais seguro.
Tomava uma cerveja enquanto
olhava para os meus amigos,
que dançavam sorridentes
com duas meninas. Feias.
Lazarentas de feias.
Dançavam e me olhavam.
Exibir aquelas moças de poucos
dentes parecia divertido.

Flash

Flash

N 09
o
#

N 13
o
#

Vinha sorrindo em minha
direção. Pensei em sair, ir até
o banheiro. Mas continuei ali. A
aproximadamente um metro a
reconheci.

Flash

O dia já clareava quando
entramos em um daqueles motéis
do centro. O cara da recepção
a confundiu com uma puta,
mesmo nunca tendo a visto ali
(?). Não nos incomodamos com o
pulgueiro. Pagamos R$ 25

Flash

N 14
o
#

Olhava para aquela imensa
bunda e até me abaixei para
tentar ver sua calcinha enquanto
subia as escadas. Mesmo
sabendo que dentro de alguns
instantes poderia ver tudo o que
queria. Pura molecagem.

N 10
o
#

Tinha o cabelo volumoso e era
corpulenta. Deveria estar com
uns 50 anos. Eu, 20. Tinha um
vestido preto um pouco acima
do joelho, que revelava suas
formas. O seu olhar permanecia
misterioso e penetrante.

N 01
o
#

Acordei com o gosto salgado
daquela tenra buceta.
Olhei para aquele corpo ao
meu lado e lembrei que um
dia aquele fora um belo corpo.
O observava muito durante a
infância. Olhava com detalhes
durante o dia para me masturbar
de noite. Jamais transaria com
uma mulher daquela, se não
fosse ela a mãe de um amigo de
infância. Pude sentir o gosto que
não tive quando criança.

Discos de Rock, Jazz, Blues, Soul, MPB,
Rock alternativo, Música Clássica...
Literatura Brasileira, Estrangeira, Arte, Filosofia,
Ciências Sociais, História...
Tudo selecionadíssimo!
Rua Dr. Claudino dos Santos, 48
Largo da Ordem - (41)3155-0026

Ter-Sex 10h - 20h
Sáb 13h - 19h
Dom 9h - 14h
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PIERRE REVERDY
Poeta francês nascido em Narbona em 13 de setembro de 1889.

Iniciou seus estudos primários em sua cidade natal e deu
continuidade em Toulouse. Aos vinte anos, mudou-se para Paris.
Relacionou-se com os personagens mais importantes da arte e da
literatura, como Picasso, Apollinaire, Aragon, Breton e Tzara.
Foi um dos idealizadores do movimento surrealista, fundou com seus
amigos a Revista Nord-Sud, dedicada também ao cubismo.
Em 1926, converteu-se ao catolicismo e foi viver próximo a Abadía
de Solesmes, onde produziu o que muitos consideram o melhor de sua
obra: “Sources du vent”, “Ferraille” y “Le chant des morts”.
Morreu em Solesmes a 17 de junho de 1960.
Tradução:

Luíz Horácio

Orange

Tempestade

La fenêtre

Janela

un trou vivant où l’éclair bat

buraco vivo

Plein d’impatience

sob golpes do relâmpago

Le bruit a percé le silence

pleno de impaciência

On ne sait plus si c’est la
nuit
La maison tremble
Quel mystère
La voix qui chante va se
taire

O som perfura o silêncio
Não sabemos se é noite
A casa treme
que mistério!
A voz que cantava

Nous étions plus près

emudeceu.

Au-dessous

Estamos mais perto

Celui qui cherche

Abaixo

Plus grand que ce qu’il

Aquele que busca

cherche

Maior do que aquilo que

Et c’est tout

procura

Soi

E isso é tudo

Sous le ciel ouvert

eu

Fendu

Sob o céu claro

Un éclair où le souffle est

Respiração presa

resté

relâmpago que se manteve

Suspendu.

Suspenso.

Air

Ar

Oubli
____porte fermée
Sur la terre inclinée
Un arbre tremble
________Et seul
_____Un oiseau chante
___Sur le toit
Il n’y a plus de lumière
___Que le soleil
Et les signes que font tes
doigts

Esqueço
____porta fechada
Sobre o declive
Uma árvore balança
__________E basta
____Um pássaro canta
___Sobre o teto
Já não há mais luz
___Além do sol
E o aceno de seus
dedos

Toda terça

#14

Eco
Uma das luzes do corredor
não funcionava muito bem.
Piscava quatro vezes e então
se acendia completamente,
clareando boa parte do
caminho, para dois segundos
depois voltar a piscar outra
vez. Oscar passara dezenas de
vezes por ali, sem notar – o
pensamento sempre antes ou
depois do corredor.
Abriu a porta de uma das salas
e entrou.
Sentado numa cadeira, com
os braços e pernas amarrados,
a cabeça pendendo para trás,a
boca aberta como se estivesse
morto ou desmaiado, um
homem jazia, as roupas em
frangalhos, quase nu.
Oscar respirou fundo, olhando
para o homem. Não gostava de
estar ali, das paredes mofadas,
do chão sempre sujo e úmido
e, sobretudo, do cheiro que
todo o lugar tinha, uma mistura
de suor, sangue, merda, mijo e
medo.
Parado na entrada da sala,
lembrou-se do garoto. Teria que
buscá-lo às cinco.
Não queria se atrasar. Fechou
a porta e se aproximou do
homem e o cutucou com a
ponta do bastão que pegara
num canto. Sabia que não
estava morto: prestara atenção
no peito que por um segundo
inchou e desinchou. Cutucou
outra vez, mas o sujeito
continuou sem reagir.

ABRIL

Sentou-se numa cadeira e
acendeu um cigarro. Cruzou as
pernas. Enxergou, do outro lado,
a pia e um balde. Foi até lá, abriu
a torneira, quando o balde estava
cheio pegou-o e jogou a água no
homem.
No mesmo instante ele acordou
gritando, tentando se levantar.
- Calma, garoto – Oscar disse,
com as mãos sobre os ombros
feridos e descarnados do sujeito
–,tá tudo bem.
Tocava nos cortes e
hematomas, via as pernas e
os pulsos em carne viva, já
infeccionados, cheios de pus.
Por diversas vezes tentara se
soltar, sem conseguir.
- Você pode fazer tudo isso
acabar – Oscar disse, quando
voltou a se sentar. Tirou o maço
de cigarros do bolso e acendeu
mais um. Inclinou-se pra frente,
olhou nos olhos do homem.
- A verdade é que eu poderia
passar dias aqui – falou, num
tom baixo, sem pressa -, você
sabe, pra descobrir o que preciso.
Poderia usar métodoscruéis e
bárbaros, alguns que você nunca
imaginou existir. E mesmo que
você fosse muito forte e corajoso,
uma hora eu o faria falar, tenha
certeza – recostou-se na cadeira,
tragou o cigarro e jogou os
ombros pra trás. Mas a questão é que eu não
estou muito a fim de passar
por tudo isso, e acho que você
também não. Afinal, deve ter
uma vida lá fora que precisa
ser continuada e, além disso, já
passou muito tempo aqui, de um
jeito que não merece, como um
animal.
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Então, vou explicar o que
acontece agora, pra pararmos de
dar voltas: você, como o homem
inteligente que é, ao notar que
estou sendo sincero, e que te faço
a melhor proposta que poderia
receber, será sincero comigo
também, e tudo se resolverá.
Ou, a outra hipótese, que é
você ser burro o suficiente pra
nunca mais sair daqui.
Eles se encararam.
- Que acha?
O homem sobre a cadeira não
respondeu.
- Entendeu o que eu falei?
- Entendi.
- Quer sair? É a última
oportunidade.
- Quero.
- Bom garoto. Quer ver os filhos,
não é?
- Não tenho.
- Não tem filhos? Algum
parente você certamente tem.
Poderá vê-los.
Quer ver os seus pais?
- Sim.
- Agora só depende de você.
Desembucha.
- O nome dele é Lars - o homem
disse.
Oscar olhou para o rosto do
homem, tentando descobrir o
quanto de verdade havia ali.
- Lars? – perguntou.
- Isso.
- E quem é ele?
- O homem que você procura.
- É esse Lars quem marca as
reuniões?
- É.
- Tem certeza? Não está
inventando esse nome, está?
- Não.
- Se estiver mentindo, sabe o
que vai te acontecer.

Rodrigo Melo
- Não estou mentindo.
- Lars de quê?
- Viniez.
- Lars Viniez?
- Isso.
Oscar ficou de pé. Tirou o celular
do bolso e imediatamente discou
um número.
- Oi. O nome do cara é Lars
Viniez, já ouviu falar? Ah...
Ótimo... Claro, quanto mais
rápido, melhor, você sabe como
esses cretinos são. Não, vai você.
Hoje eu pego o moleque na
escola.
Desligou o telefone e ficou
com o olhar vagando pelas
paredesmofadas e sujas da sala.
Alguns segundos depois esse
olhar encontrou- se com o olhar
do homem amarrado à cadeira.
Ele queria sair dali.
Oscar levou uma das mãos às
costas e puxou o revolver, um 38,
preto, com o cabo marrom. Deu
alguns passos para trás, esticou
o braço, mirou na cabeça do
homem e atirou antes mesmo
que ele entendesse o que estava
acontecendo. O barulho foi
imenso, reverberando por toda a
sala, mas aos poucos diminuiu e
sobrou apenas um eco distante,
de algo feito a quilômetros
dali. Ninguém apareceria, de
qualquer forma. Quase sorriu ao
pensar nisso. Depois olhou para
o relógio: faltavam vinte para as
cinco.
Guardou o revolver, abriu
a porta da sala e ganhou o
corredor – a lâmpada piscando
uma, duas, três vezes, de repente
acendendo-se num clarão, para
logo em seguida piscar outra

Vinícius Armiliato
Quando eu era criança resolvi
que começaria a conversar com
os adultos, entrar no mundo
deles, ser um deles, falar de
coisas sérias com maturidade.
Observei que todos sempre
tratavam de uma questão
recorrente em seus diálogos, algo
introdutório talvez, mas essencial
para desenvolver uma conversa
séria: o clima. Comecei lá pelos
oito ou nove
anos, treinando com a minha vó.
Desde lá até hoje, nós
conversamos e sentimos um
prazer tão grande que tomamos
várias cuias de chimarrão, o
tempo passa e o assunto não se
esgota.
A seca, o volume grande de
chuva, o frio constante de Curitiba
mais as alternâncias bruscas de
temperatura estavam na pauta do
nosso último diálogo.
Sussurrando em voz alta, como
fazem as senhoras com sotaque
italiano, ela disse: “Deu no jornal
que a chuva caiu por tudo, tudo,
tudo, tudo, tudo”.
Quando ela chegava nas
repetições do “tudo”, fechava os
olhos enquanto com uma mão
apertava a cuia de chimarrão
contra seu tronco e com o braço
traçava um ângulo de 180 graus
à sua frente como se estivesse
vendo a plantação.
Ela me contou nesse dia, como
nas outras vezes também, que
causa da inconstância do tempo.
Mas nessa última conversa
sobre o tempo ela contou algo
inédito. Ela foi no Dr. Maruri há
uns dois meses.
Lá ouviu como fazer para nunca
mais ficar resfriada, com rinite ou
coisas do tipo.
O doutor foi categórico ao dizer
que deveria tomar muita água
mineral, porque esta vem debaixo
da terra, e nenhuma comida.
Há muito agrotóxico nas
saladas e legumes, poluição de
caminhões, carros e indústrias.
Ele disse que nem em casa
dá para fazer horta, pois os
“venenos” vêm pelo ar.

ABRIL

JR

#15

2013

A memória

da minha vó
Por isso as pessoas estão
doentes. As pessoas estão
ficando doentes porque hoje
em dia tudo está contaminado.
Por isso que ninguém mais tem
saúde pra aguentar as mudanças
bruscas do clima.
“Ah, um pouco do sol também pra
ajudar na circulação”, comentou
a vó depois que o chão da
cozinha se clareou rapidamente
no momento em que o sol surgiu
entre as muitas nuvens daquele
dia.
Aos poucos minha vó está
se privando do mundo com
justificativas até do melhor médico
da cidade de Concórdia, o Dr.
Maruri, que hojeé o logradouro
da principal rua da cidade e
lembrança boa para alguns
velhinhos que o conheceram
quando era vivo.
Aos poucos a minha vó vai
trazendo as coisas que já não
acontecem mais. Aos poucos ela
vai se preocupando menos com
seu corpo.

Aos poucos ela vai resolvendo
não lembrar que seu corpo está
pulando da casa de um filho para
a casa de outro filho por tempos
regulares, enquanto aquilo que
sobra de seu corpo quer fixar-se
em um lugar que algum dia foi
seu.
A sua casa foi vendida na
herança que ela nem precisou
morrer para deixar. Mas aos
poucos vou notando na nossa
tradicional conversa que muitos
novos elementos e histórias são
inseridos por ela como nunca
antes aconteceu.
Como nunca antes aconteceu
de uma frase não ter conexão
com a seguinte, como nunca
antes aconteceu de uma coisa
que se passou há anos ter se
passado há dois meses. Aos
poucos ela vai se desfazendo de
sua postura de vó, mudando o
olhar, as entonações, o conteúdo
das frases. Aos poucos vou
aproveitando para me fazer em
outra postura também:

Coletivo Arbus

de neto que conversa sobre
o tempo, profissional que ouve.
Não a vejo mais como alguém
que sente falta de ter uma casa
sua ou com vontade de se sentir
útil para alguém. Aos poucos não
a vejo mais como uma pessoa
que sente saudades da infância
em que apanhou e foi humilhada
pelos pais, ou com saudades do
casamento que não a ensinou
a distinguir sexo de estupro, ou
como alguém que, como sempre
ouvi de sua boca, se sente
incomodando porque tem cheiro
de velha. Agora ela virou um
corpo que não está funcionando
muito bem. Como um especialista,
catalogo frases e enquadro
diagnósticos. Observando
minha vó e apreciando aqueles
fenômenos comportamentais,
sou invadido com duas perguntas
dela, que vem junto de um olhar
de extrema dúvida, agora com
um sussurro um pouco menos
intenso: “Há quanto tempo estou
aqui nesta casa? Quem é você
mesmo?”.wCom voz tremida,
face branca, pernas bambas e
com vontade de chamar a minha
mãe, balanço entre o cientista da
saúde frio e o neto desesperado
que não reconhece sua avó
naquela senhora com quem está
conversando.Traço a árvore
genealógica da família partindo
do pai dela até chegar ao meu
nascimento.
Não se lembrando de nada ela
percebe o meu desespero, enche
os pulmões retomando um ar que
ficou alguns segundos suspenso:
“Ah, é vero, si, si, querido, eu
não lembrava”. Noto que ela se
preocupa de fato em acalmar
aquele jovem cabeludo a
conversar com ela. Para resolver
o embaraço, aquela senhora
esquecida diz que já é tarde e
que é melhor ir para o quarto
dormir. “Você não sabe o que o
Dr. Maruri disse sobre ir dormir
cedo...”. Já era tarde, segundo
ela. Almoço na dúvida se a minha
vó está perdendo a memória ou
resolvendo não lembrar onde está
e para quê está.
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Pensão
Habitam comigo há anos
no quarto escuro de mim
dividindo o aluguel
destas trinta e três
vértebras
(usando o mesmo banheiro
prato talher e cadeira
palitando os seus molares
logo após a sobremesa)
um estudante de Letras;
um boêmio que recita
Lorca; um funcionário
público
que sofre dores nos rins;
um cozinheiro que frita
ovos às três da manhã;
um advogado que no fórum
advoga o imenso do
mundo;
um conquistador barato
sem lábia e brilhantina;
e um poeta de esquina
que por vergonha do ofício
não quer se ver declamado
em reuniões sociais.
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Sinfonia

Luís Augusto Cassas

de pedras
Admiro poetas
que lavram
palavras
Batem-nas às pedras
igual soco-inglês
espancando mágoas
Depois secam
as anáguas ao sol:
vacas ordenhadas
Quanto a mim
quem me lavra
são as palavras
Solto-as na grama
sem sungas
descabeladas
Elas despudoram
exorcizam
e se a(va)lisam
Palavra de poeta:
sou um escaravelho
escalavrado
Meu gostoso ofício
não é garimpá-las
mas ser garimpado
Na verdade
palavras são quem
me lavam
De tanto esfregarem
tudo nelas
me contêm
Do que gozam em mim
muito se fartam:
palavram

Salmo
do exemplar
de assinante
ó poema tu tens fé
e eu tenho obras
mostra-me a tua fé
sem cobras
que te servirei
as sobras do café
é vã a fé
que soçobra
como não há mais fã
para as obras sem fé
faz a obra
e mostra a nau
eu sou pau
pra toda cobra
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Jonatan

O sonho

Rafael
O velho estava cego há tempos e, portanto, lhe era impossível escrever e, mais impensado ainda,
ler. A idade deste homem pouco importa, mas é certo que era velho e guardava seus anos em
memória – uma espécie de baú resistente ao tempo, às pestes e aos segredos.
Qualquer coisa que intentasse escrever fazia-se necessário que ditasse a alguém. Assim, saía
de casa somente quando precisava compor uma carta, um conto ou alguma poesia. Aí, fosse calor
ou frio, punha um sobretudo e ia à casa de um amigo. O caminho lhe era fácil: tempos fazendo o
mesmo trajeto seria cerimonioso caso esquecesse o percurso e, assim, seguia. Quando ficava até
tarde, algo que não incomum, dormia por lá mesmo em uma espécie isbá que havia construído no
terreno e lá pernoitava. Não demorava para que pegasse no sono e, quase sempre, sonhava com
coisas coloridas, como quadros, paisagens.
Frequentemente, sonhava que tinha em mãos A Liberdade guiando o povo e, numa certa altura
do sonho, arrematava vários baldes de tinta que estariam ao lado da obra e os jogava sobre a tela
até que fosse coberta por completa com as novas cores. Geralmente, acordava suado e gritando. O
velho nunca se confirmou de destruir um Delacroix, sendo que havia tantos desses “novos artistas” –
e estas são palavras dele – para serem sabotados. Entre outras obras que sempre povoavam seus
sonhos estavam Caravaggio, mas o velho sempre reclamava da luminosidade dessas telas.
Quando não eram telas, ele sonhava com os livros que leu na juventude – quando ainda
enxergava – e os vivia por algumas horas. Sempre acordava chorando ou reclamando de algo,
como se desprezasse algum dos personagens. O amigo do velho não fazia troça, embora achasse
engraçado por demais. Uma vez perguntou se queria que relatasse algum daqueles sonhos em uma
carta para que virasse uma historieta. O velho negou com veemência – como quem renega à morte.
Ainda assim, fez com que o amigo jurasse que nunca tomaria as histórias para si. Estava jurado.
A despeito do pacto, não demorou muito para que o velho sonhasse que lia em um jornal um
sonho seu transformado em conto. Furioso foi à casa do amigo, direcionada o rosto para ele – como
se o estivesse vendo – e passava-lhe uma bronca acerca da traição, valores morais e outras coisas
que o homem só apreende que não é mais menino. O amigo negou, disse que aquilo era loucura,
não passava de um sonho e que, caduco, já começava a confundir onírico e real. Bobagem, dizia o
velho – que cada vez mais tinha certeza de que nunca, em sua vida, havia dormido.
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De quando em quando cospe
a parte que cabe às crias.
Até que o instinto sobrepese o
sangue.
Vi o relâmpago disposto pelas
traves
como uma plaina ao desvario sobre
as córneas.
Os ganchos com a sua incisiva
mecânica de clarões.
Vi o cutelo. E a percussão
era uma cegueira decantada.
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elícias

Por vezes estou sobre as facas
como quem intenta.
Outras é o metal que reverbera
onde enlouqueço.
Sei que o crime encerra a sua
própria geometria:
o golpe incide onde o erro é
uma refracção.
Abro na lâmina uma veia para
correr.

Consideremos o crime:
o modo como a navalha dele extrai
a própria mutação.
Porque todo o objecto aspira
a exceder a sua exactidão. A devir.

Agora ninguém mais pode dizer que
Curitiba não tem sol. Venha conhecer um
espaço com conceito ampliado de:
Fisioterapria
Pilates
Massagem rítmica
Terapias corporais
Drenagem linfática
...e muito mais...

Solange Maria Costa
Crefito 5611-F

(41)3089.7994 - 9838.7994
Rua Júlio Eduardo Gineste,1341
Santa Quitéria - Curitiba

Sarah Bauer

Ela roda o ferro sob a língua
como se o adestrasse.
E uma menstruação metálica
corre nos crisóis da boca.
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Fragilidades
Ela sumiu. dormiu aqui em casa e sumiu. Acordou às sete da
manhã, escovou os dentes e foi embora. Liguei pra ela no meio
da tarde, nada. liguei no outro dia perto da hora do almoço, nada.
Depois ela me ligou e eu não vi. aí bateu uma autocomiseração
e comecei a pensar no quão miserável era minha vida amorosa.
Que drama, eu sei, mas eu fico ouvindo um monte de amigos
reclamando e quero poder reclamar também. Ela me mandou uma
música uns cinco dias depois, lust for life. Não respondi, juntei
umas moedas e fui beber no bar do próximo quarteirão.
- o que dá pra comprar com 2,50?
- pinga.
- não bebo pinga.
- a cerveja é 6 conto.
- tenho 2,50, me vende um copo de cerveja e um cigarro
solto?
- não vendo cerveja em copo.
- moço, ela sumiu.
- ok.
Acontece que acabei bebendo pinga com mel e contei
minha vida inteira pro dono do bar, que me pareceu interessado
enquanto eu estava bêbada. e ele me contou da sua mulher
que tinha síndrome do pânico e me disse que não tinha a grana
pros remédios, mas que amava demais aquela nega, que não
entendia aqueles “tremeliques”, mas que abraçava ela forte até
passar. Desabei no balcão: é isso que é amor, porra. Agradeci
as cachaças gratuitas, voltei pra casa bêbada, tomei dois
copos gigantes de água porque alguém tinha me falado que
isso prevenia a ressaca no outro dia (já tentei de tudo) e dormi.
Acordei, ela continuava sumida, eu continuava triste porque eu
também já tinha sumido assim várias vezes e essas relações
humanas estavam começando a me incomodar e incomodar e
incomodar, frágil demais, estúpido demais, uma hora é a gente,
depois é o outro, mas sempre, sempre alguém caga.

Ryane Leão
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Cap - 17

I Reis

E eis que o Profeta Elias, o
tesbita, da terra de Tesbi, em
Gileade, até a cidade vem de
Samaria, e estando face a
face com Acabe assim lhe diz:
“Vive o Senhor, sempre fiel,
que o povo todo siga a sua
vontade!”
E a sua vontade agora é que
do céu não desabe nem chuva
nem chuvisco nos campos de
Moabe e de Israel.
Porém, a voz de Deus,
prevendo o risco, manda que
Elias se retire e habite as
bandas do oriente, num abrigo a
leste do Jordão,
no rio Querite, onde os corvos
virão saciar-lhe a fome,
enquanto a seca em toda parte
assiste.
E eis que o Profeta Elias fez
conforme a ordem do Senhor,
Deus de Abraão, criador do céu,
da terra e do homem.
Dirigiu-se ao oriente do
Jordão, e os corvos de manhã
lhe davam carne e pão, e
novamente lhe traziam pão
e carne os corvos ao cair da
tarde, e assim viveu Elias nessa
terra.
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Mas, como a seca estava em
toda a parte, o riacho se esvaiu,
e ao seu profeta mais uma vez
se volta a voz possante de Deus,
dura palavra que não erra:
“Levanta-te, tesbita, e segue
adiante até Sarepta, que a
Sidom pertence, e ali habita,
pois teu Deus garante que
enﬁm encontrarás quem te
sustente.”
E partiu Elias, pois, e em
Sarepta a uma viúva que se
achava em frente à porta da
cidade, ele intercepta, dizendo:
“Traze-me, mulher, um pouco
d’água”
E antes que ela se afaste, ele
completa:
“E um pedaço de pão, peço
que tragas também.”
Ela, porém, lhe retorquia:
“Vive o Senhor, teu Deus! Não
tenho nada, senão somente um
resto de farinha e na botija um
ﬁo de azeite apenas, Deus não
tem pena desta pobre sina!
Este pequeno feixe é minha
lenha, com ele vou assar
meus dois bolinhos, que mais
teu Deus não quer ninguém
que tenha, e eu e meu ﬁlho
comeremos este mínimo e
depois cumpriremos nossa
sorte: nós dois nos deitaremos e
sozinhos aguardaremos o torpor
da morte.”
Mas Elias não quis que
prosseguisse aquela fala e,
vendo que era forte a dor que a
consumia, assim lhe disse:
“Mulher, não temas, mas em
Deus conﬁa: pois a vasilha de
farinha não se esvazia nem na
jarra o azeite jamais se acaba
até que Iavé nos traga larga
chuva sobre a terra magra
– palavras tais, viúva, quem
tas diz é o Profeta Elias.”

E tudo então se fez conforme
a profecia; o azeite e o trigo
produziram múltiplos, e a jarra
não secou nem a vasilha.
Mas, dali a alguns dias, eis
que súbito o filho da mulher caiu
enfermo e o corpo dele sucumbiu
sem fôlego.
E vendo a viúva o filho morto,
grave investe contra Elias nestes
termos:
“Mas que tenho eu contigo,
homem de Deus?
Vieste tu a mim para
trazeres
a memória da minha
iniquidade e assim matares este
ﬁlho meu?
E então – somente então
– Elias sua missão aceita: a
criança toma em seu regaço e a
leva ao quarto que ele mesmo
habita e a deita em sua cama e
ao Deus de luz e trevas clama:
“Ó Senhor, mas quando é que
isto basta?
Até sobre esta viúva que me
hospeda o mal trouxeste e o ﬁlho
dela matas?”
E Elias então três vezes se
estendeu por sobre o corpo da
criança magra, três vezes brada
aos Céus e diz: “Meu Deus,
fazer que o pequeno se levante,
que a vida torne ao pobre corpo
que morreu.”
E Deus, ouvindo a voz do
suplicante, faz que o sopro da
vida ressuscite e o corpo inerte
anime novamente, pois tudo
pode Deus em seu alvitre.
E a criança então Elias à viúva
entrega dizendo:
“Viste que teu ﬁlho vive?”
E ela responde:
“Elias, meu Profeta, agora eu
sei quem és, homem de Deus,
que o verbo do Senhor se
expressa por intermédio desses
lábios teus!”

Paulo Bearzoti
Filho
www.todaletra.com.br
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MG e a artista visual Vanessa Alves.
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trabalho do Coletivo, acesse a página
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