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Houve um tempo, possivelmente utópico, em que o jor-
nalismo impresso dividia obrigatoriamente a manhã com 
o pão do dia e o café quente. O hábito, de certo modo, era 
arraigado no seio de muitas famílias e, apesar dos eternos 
índices insatisfatórios de leitura, tornava o impresso parte 
da mobília e das tradições – atravessador fundamental da 
informação. E não estamos a retratar um período espeta-
cularmente remoto.

Em plenos anos 2010, a banda toca outras serestas. 
O jornalismo de papel atual se ressente de uma crise de 
graves proporções, oriunda deste furacão tecnológico cha-
mado internet. Grandes totens nacionais e locais, como o 
Jornal do Brasil e o Estado do Paraná, por exemplo, sucum-
biram às novas plataformas e cessaram a sua circulação 
física, transportando seus registros noticiosos da história 
para as mídias online – a discussão sobre a representati-
vidade do impresso em períodos de proliferação de cami-
nhos informativos nunca foi tão urgente e necessária.

Por outro lado, vimos outros dois fenômenos evidentes 
a partir de 2004: a facilidade na edição de veículos im-
pressos ocasionada por ferramentas técnicas mais ágeis e 
maior acesso às gráficas, e o crescimento do jornalismo de 
nicho, principalmente dos impressos de bairro, com notí-
cias hiperlocais exclusivas, trazendo a estibordo segmentos 
mais específicos, como medicina e literatura, construídos 
para um público direcionado.

Uma das possíveis e parciais respostas para este cres-
cimento setorial no que tange à literatura pode envolver 
o mítico poder de registro taquigráfico da história, ainda 
inerente ao papel. Para o escritor o livro ainda é um ins-
trumento de validação de seu ofício. O jornal e a revista, 
portanto, são desdobramentos cartesianos deste espírito 
existencialista. Também podemos analisar em um âmbito 
local que Curitiba, zona de influência mais marcante 
deste periódico, sempre teve uma tradição de impressos 
literários influentes nacionalmente, como a Joaquim e o 
Nicolau. O maior impresso literário do país, o Rascunho, é 
curitibano, há mais de dez anos como bússola do mercado 
editorial.

Há boas perspectivas, o que não significa que nadamos 
em mares tranquilos.

Uma boa leitura a todos.
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Osny Tavares 
OMBUDSMAN

Uma lista circUlar  
ad naUseam

Meio ano atrás começamos um trabalho modesto 
e ambicioso. Uso adjetivos divergentes de propósito, 
pois acredito ser função do ombudsman criar um de-
sequilíbrio que induza ao atrito, para no fim resultar 
em harmonia. Depois do processo de análise, o pro-
duto passa a ser bipolarizado em teses e antíteses 
igualmente identificadas. Somente com cargas posi-
tivas e negativas é possível conduzir energia.

Agora, encerrado meu segundo mandato, transmi-
to a responsabilidade para o sucessor, confiante que 
ele trará novas ideias para esse espaço. Talvez muitas 
delas sejam discordantes das minhas. Tomara. Assim o 
ciclo descrito acima se renova e se alimenta.

Obviamente, minha visão sobre a literatura é pes-
soal. Mas só até certo ponto. Não teria a pretensão de 
possuir um corpus intelectual de todo original. Ele se 
completa com a síntese de tudo o que vi e li até agora. 
Relativamente pouco, em uma carreira que apenas se 
inicia. Mas o suficiente para criar um mosaico que, 
visto de longe, dá a falsa impressão de ser minima-
mente original.

Aprender pelo exemplo pode ser mais difícil que 
parece. Um sistema de pensamento “comum”, não
-artístico, tende a funcionar da seguinte maneira: 
quando uma ação fracassa em cumprir seu objetivo, 
a memória automaticamente associa aquele procedi-
mento ao erro. A cada vez que a mesma ação é tentada 
em outras ocasiões, por outras pessoas, mais a opção 
se consolida como falha. É o que os antigos chamam 
“experiência de vida”, ou a capacidade automática de 
formar padrões a partir da repetição, na qual a ferra-
menta maior é o tempo e a paciência.

Em artes, a sistemática acima é ineficiente. Toda 
ação artística tem por procedimento buscar um ca-
minho novo. Se repete o já tentado e construído, não é 
arte. Portanto, a tendência é não haver duplicidade de 
abordagens. Claro, isso somente num ambiente ideal 
e irreal. Sempre existirão pontos em comum entre as 
obras, mas a capa de autenticidade tende a mascarar 
as o DNA em comum.
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O ombudsman, em seu compromisso de guiar o 
processo dentro do veículo, acaba por ficar em uma 
posição delicada, fingindo pertencer a uma zona de 
conforto e certeza que na verdade não existe - nem 
para si mesmo, nem para os demais. Talvez pela re-
cém-adquirida influência cultural do MMA no país, 
leitores e autores pediram para eu ser mais incisivo e 
fizesse jorrar sangue sobre a lona. Dândi pós-moder-
no, preferi o tapa em luva de pelica.

No processo de aprendizagem artístico, tão im-
portante quanto a paixão é a falta dela. Empresto um 
conselho de John Updike: “Não se imagine o guardião 
de alguma tradição, um guerreiro em uma batalha ide-
ológica, um agente punitivo de qualquer natureza”.

Existe algo de ingênuo nas artes, que é a ilusão 
de justiça. A crença de que o melhor sempre vai vir à 
tona, enterrando o imperfeito, é parte de um contra-
to de escapismo que vê no fazer artístico a resposta 
humana à tragicomédia da vida funcional. Uma arma-
dilha destinada a trocar uma ilusão por outra, e com 
consequências ruins. Quando as frustrações começam 
a espoucar, e elas inevitavelmente virão com relativa 
frequência no começo, o mecanismo de negação será 
acionado. Seu hospedeiro passará a repetir discursos 
de superioridade formal ante a barbárie do gosto co-
mum. Uma espécie de “Deus contra o mercado” que, de 
tão corroborado pelos outros adeptos ao vício, se cris-
taliza por consenso religioso. O Outro é o Mal.

Recuperando a premissa inicial, e confirmando 
a função do ombudsman, elenco abaixo alguns pre-
ceitos que podem soar contrastantes ao pensamento 
comum sobre a criação artística. Pouco disso é conte-
údo original meu. Por não tê-lo ainda amadurecido, 
empresto o conhecimento de alguns grandes autores 
que já escreveram sobre o ato de escrever.

1) Da necessidade da solidão
Se existe um comportamento-padrão para a maio-

ria dos autores, é a necessidade de solidão. Ela surge 
como uma quarta função biológica, tão necessária 
quanto comer, dormir e se reproduzir. John Irving 
comenta que, ao encerrar as aulas, sua necessidade 
de estar com os colegas se esgotava por aquele dia. 
Um espaço de algumas horas diárias consigo mesmo 
é necessário para o diálogo interno e a reflexão que 
frutificarão em literatura.

2) Da futilidade das patotas
Pertencer a grupos, patotas ou cenas serve de 

nada. Primeiro, porque talento não se propaga por 
condução térmica. Segundo, porque os amigos não 
são confiáveis. Afinal de contas, gostam de você (pre-
sume-se). Estivessem eles num júri em que você é o 
réu, seriam desqualificados pela promotoria.

3) Da ilusão de uma vida artística
A ideia de que existe um tipo de vida artístico re-

gado a transgressões sociais e comportamento insa-
lubre é dos mitos mais persistentes de nossa cultura. 
Há aqui uma inversão de causa e consequência. Al-
guns grandes artistas tiveram histórico com depen-
dência química por causa de sua grande capacidade 
e sensibilidade, que os oprimia tão intensamente que 
precisava ser aniquilada, ou ao menos suavizada. Não 
usaram o vício para criar talento, afinal de contas o 
estupor químico cria sensações ilusórias de grande-
za, sentidas apenas pelo usuário. A arte, entretanto, 
é real e coletiva.

4) Do interesse pela vida comum
Complementa o tópico anterior. Os aspirantes têm 

uma tendência a menosprezar a vida cotidiana e sua 
capacidade de gerar o sublime. São matérias-primas 
da literatura: amar, desamar e não ser amado, ter um 
filho, ter um emprego opressivo, se emocionar diante 
da beleza, ter uma família disfuncional, ter uma famí-
lia que se reúne e brinda apesar de tudo, ficar doente 
e se recuperar, viajar, ter problemas financeiros. O 
que forja, molda e encaminha o artista é ser um ho-
mem (sem acepção de gênero: ser um humano).

5) Da inexistência de outras opões de carreira
Um artista é alguém que fracassou em quaisquer 

atividades anteriores e se descobriu incapaz de pro-
duzir nada que não seja arte. Pudera. É a pior opção de 
carreira possível, na soma entre tamanho do merca-
do, remuneração, insegurança, nível de stress e qual-
quer indicador que gurus corporativos ainda venham 
a criar. Se alguém é capaz de fazer um bom trabalho e 
se realizar em outra atividade, então provavelmente 
não é um escritor. E deve ficar feliz por isso.

6) Da recusa inicial à bajulação posterior
Todo profeta começou como herege. Dizer pela 

primeira vez em voz alta “sou um escritor” vai gerar 
certa desdém nas pessoas próximas. Algumas vão fa-

zer insinuações muito sutis, outras vão tirar sarro da 
sua cara, mesmo. E não serão inimigos distantes, mas 
pessoas que estão próximas o suficiente para tomar 
a liberdade de dizê-lo (exceção feita aos integrantes 
do tópico 2). É preciso entender isso como parte do 
processo e relevar. Elas estão tentando te proteger do 
auto-engano. Se tudo correr bem, serão as mesmas 
que te bajularão no futuro. Convém, então, relevar 
uma vez mais.

7) Da insuficiência da técnica
O fato é que muitas pessoas escrevem bem. Essa ha-

bilidade, portanto, não é rara o suficiente para garantir 
um lugar ao sol ao seu possuidor. A auto-indagação a ser 
feita ainda é o velho chavão: “tenho algo a dizer”?

8) Do necessário passo adiante
A arte se move em passos milimétricos adiante. 

Qualquer produto que criar, por mais modesto que 
seja, precisa sugerir algo ainda não realizado. O do-
mínio dos clássicos serve para avançar a partir deles, 
e não reproduzi-los.

9) Da leitura
Ler é o prazer maior de qualquer escritor e o ob-

jetivo último da organização de sua rotina. A leitura 
é uma ferramenta insubstituível para o domínio dos 
códigos textuais, essencial para obter a capacidade 
de usar a língua escrita a seu favor. Pense no Neo, de 
Matrix, quando deixa de ver os formatos do mundo 
e passa a enxergar somente a torrente de programa-
ção que o forma. Este tópico é tão importante que não 
deveria aparecer tão tarde não deveria aparecer na 
nona posição da lista. Mas se você chegou até ele, tal-
vez esteja no caminho certo.

10) Da filtragem de tudo
Você absorverá somente 10% de tudo em que co-

locar os olhos. O que é bom, porque 90% de tudo que 
lê é lixo. Recorte o melhor dentre estes dez tópicos e 
guarde consigo. Passe o impresso a um colega.
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Conversamos ontem sobre o meu plano de morarmos juntos. 
Eu estava nervoso, você percebeu? Sabe, como te disse, nós dois 
podemos entrar num consórcio e comprar um imóvel nos arredo-
res-centrais de Curitiba e bem considerar uma prestação mensal 
que não perturbe nosso orçamento. Morar juntos. A nossa amiga, 
que estava especialmente linda no bar, anoitecendo-nos, pode au-
xiliar na decoração e ter até um sofá exclusivo, com nome e tudo, se 
assim quiser, solerte em exageros como só ela sabe ser. A ideia da 
hortinha é muito boa também.

Quero morar contigo, mesmo que não seja em tempo integral. 
Será uma espécie de casa de praia na cidade, mais para reviver do 
que para se plantar. Sou bem capaz de me esforçar para ser uma 
companhia melhor e baixar a intensidade das minhas noites por 
uma vida mais fluente e contemplativa. [Estou semelho àqueles 
que batem palmas para o pôr do sol?]

Prometo, por exemplo, não entulhar a casa de jornais e vinis. 
Também não irei levar costumeiramente mulheres que não pas-
sem no seu crivo emocional. Afinal, a casa é nossa e a frequência 
deve ser uma só. Buscarei, com todas as energias de meu coração, 
não ser um homem relapso.

Garanto a você que sempre manterei a casa limpa e não deixa-
rei garrafas de cerveja espalhadas pelo chão, como acontece aqui 
na minha casa de madeira – os livros estão me engolindo, você pre-
cisa ver. Nós podemos ter três quartos: um pra você, um pra mim 
e um pra nossa amiga. Na verdade, o terceiro quarto é das visitas, 
mas se a gente disser assim ela nos mata – e ela deveria, quando for 
à nossa casa, dormir contigo.  

Vai acontecer em certas noites de eu te chamar pra ver algum 
filme aleatório no meu quarto e, se estivermos muito cansados, a 
cama vai ser grande e você poderá dormir comigo. Vai acontecer 
também de ficar sozinho, já que, conforme o fluxo da vida, você 
não estará lá, e eu vou acabar te ligando quando ficar com sauda-
des, querendo saber se você está bem. Mas vai ser uma ligação bem 
rápida porque não gosto de falar no celular.

Nós poderemos ir pra casa depois de bebermos no Largo até 
nos expulsarem do bar, nos abraçar num domingo de chuva se a 
tristeza assim quiser abrigo, levar nossos amores ocasionais para 
jantar, ouvir algumas canções sem pretensão e dizer, sem publici-
dade, que nascemos, ao nosso modo, um para o outro e que você é 
a mulher da minha vida e eu sou o homem da sua – e deste amor, 
sem nome e inclassificável, surgirá um canto material onde as es-
trelas descerão ao amanhecer para descansar suavemente de suas 
eternidades.  

TrEs quartos          

Zaclis Veiga 

Daniel Zanella

e um sofA
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Era uma criatura pequena de olhos esverdeados que entrara 
um tanto esvoaçante pela porta. Ao se mover pela sala anuviada, 
seus cabelos balançavam; nunca houvera visão mais bela. Me con-
tava pelo olhar de seus anseios. O verde, agora brilhante de lágri-
mas sufocadas, implorava para que fôssemos embora. Não poden-
do reagir às suas investidas, ousei retribuir-lhe o olhar, o perdão 
saltando ao negrume dos olhos, desta vez os meus.

Se pudesse, naquele momento desvanecer-me do último trago, 
bebericar a última gota de seu espírito jovem e aspirante a beat-
nik, o teria feito. Seu piscar de olhos encerrara a discussão inven-
tiva de nossos pensamentos. Nunca mais a teria em meus braços 
e com ela a curvatura acobreada de suas costas tingindo minhas 
noites solitárias e pecaminosas.

A vida nas ruas favorecia os jovens de espírito, mas não à minha 
alma romântica e estagnada. Fitei meus próprios pés e os amaldi-
çoei por não me levarem além.

A vida seguia esguia e tímida. Anos depois, ao encontrá-la casu-
almente nos braços de outro, foi que descobri sobre a culpa, a culpa 
não era de meus benditos pés. Talhado no seu sorriso solto, olhar 
distraído, estava a culpa da covardia pairando em minha cabeça.

Metanoia

carol Belmondo 

Ariadne Grabowski
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Ademir Demarchi

7

Há alguns dias minha biblioteca regurgitou 
dois livros meio esquecidos. O primeiro foi “Vi-
das imaginárias”, um clássico de Marcel Schwob 
que inspirou Jorge Luis Borges a escrever vários 
textos, em especial o livro “História universal da 
infâmia”. Schwob o escreveu indagando como são 
escritas as biografias e como no imaginário se 
constituem as pessoas em personagens. 

O livro é de 1896, todos os “biografados” são re-
ais, porém suas realizações são fantásticas ou fabu-
losas e Schwob, com isso, além de inspirar Borges, 
abriu todo um amplo campo de possibilidades de 
experimentação que chegou ao auge com a meta-
literatura em que os próprios autores se transfor-
mam em personagens de outros ou de si mesmos. 

Schwob, no entanto, fica para outra vez, mas 
não de todo, pois o outro livrinho que me pulou 
da estante é de um maringaense contemporâneo 
meu do período de militância pela redemocrati-
zação do país que, ao ser relido, me despertou a 
curiosidade de saber por onde ele andaria, que 
biografia teria feito, pois os poemas contidos em 
seu livro têm qualidade. 

O livro, “Coisas de antes”, escrito por esse po-
eta, Roberto Martins, e publicado em 1989 pelo 
autor, tem o calor intenso daquela época, do es-
pírito do poema piada da geração mimeógrafo, 
dos poemas que pensam o amor e dos poemas que 
protestam contra a ditadura. Tínhamos ali um 
poeta promissor, por isso perguntei a alguns ami-
gos e literatos se sabiam desse escritor que pode-
ria ter livros ainda mais interessantes. Eis que o 
Marco Cremasco disse: “Ele está no Facebook e se 
tornou militante da RCC (Renovação Carismática  
Católica) e publica livros sobre isso”. 

Sempre me pergunto o que faz um homem 
buscar a religião; às vezes me contento com a ex-
plicação de que seja por medo da morte ou para 
encontrar um sentido na vida porque, de fato, não 

A errancia biografica  

há sentido absoluto nela a não ser respirar e viver 
com a melhor serenidade possível para, ao fim, 
feita a passagem, encontrar a morte. 

Ando lendo o provocativo Walter Benjamin 
para o qual a religião criou o capitalismo e ele a 
engoliu se transformando numa religião. Por isso, 
quando vejo um homem que encontra sentido na 
religião e, além disso, transforma isso num negó-
cio, começo a suspeitar de seu destino, não que 
suas intenções sejam em si más, afinal, como no 
caso do Roberto Martins, são bem intencionadas e 
têm lá uma verdade que ele encontrou para si; no 
entanto, isso não me satisfaz, pois, inserido num 
sistema de pensamento sem questioná-lo, um ho-
mem pode se transformar rapidamente num per-
sonagem de Pirandello. 

E lendo aquele livrinho de poemas fiquei sur-
preso que aquele escritor “emérito pichador de 
muros de Maringá e freguesias...”, como o apre-
senta Sérgio Rubens Sossélla, outro emérito “en-
fant terrible”, tenha abandonado a poesia. Isso 
que na epígrafe do livro Roberto Martins diga 
como “auto-epitáfio” copiado de Kazantzákis que 
“não temo nada. / não espero nada / sou livre”. 

Ele o dedica ao Sossélla: “coincidência ou sor-
te/ dei de cara / com a morte”. Seria por isso que 
ele, em vez de continuar a escrever poemas ou ir 
traficar armas na África, entrou para a Renovação 
Carismática Católica? Sob aquela lógica de Benja-
min o valor está suspenso, daí que tanto faz uma 
como outra escolha nesse contexto contemporâ-
neo em que se comercializa armas assim como al-
mas, indistintamente, uma vez que ambas garan-
tem a sustentação do sistema.

Eis outro poema: “dia lindo demais/ para usar 
óculos escuros// vida linda demais/ para ficar em 
cima do muro”. -E fazer uma escolha –de vida, da 
Revolução para a Renovação? A pergunta é des-
cabida, mas incontrolável à luz da perspectiva da 

leitura biográfica ao longo do tempo, como suge-
riria fazer Schwob. No contexto em que foi publi-
cado o livro, Roberto Martins, porém, referia-se 
à ditadura, uma vez que quem tinha um mínimo 
de conhecimento do que acontecia realmente não 
podia ficar em cima do muro, daí outros poemas 
como os que seguem:

“1964/ quem está vivo/ sempre desaparece”. 
“poema para emagrecer // emagreça/ com o 

atual/ regime”. 

“mesmo que anoiteça/ não cessa o canto/ das 
cigarras”. 

A fama da cidade industrial mítica do desen-
volvimentismo da ditadura aparece num poema, 
registrando um dos aspectos daquela cidade que 
ficou conhecida por sua chuva ácida, pelas crian-
ças nascidas sem cérebro e pela poluição: “o rio 
Cubatão/ está para os peixes/ assim como para 
a solidão”. 

Um dos poemas evoca uma cidade, Maringá, que 
já não existe: “parque industrial I// saindo do mau 
cheiro do osso/ entro no cheiro do biscoito/ o estô-
mago confuso/ ronca”. Trata-se de um poema nasci-
do de uma sensação física de passar por um lugar, a 
Avenida Colombo, vindo do parque industrial para o 
bairro em que morávamos, a Vila Morangueirinha, 
cujos nomes de ruas eram países da América Latina 
ou suas capitais. Eu mesmo morava na Rua Caracas, 
naquela Venezuela enmorangueirada que era aquele 
bairro. Vindo do parque industrial, Roberto Martins 
passava primeiro por uma indústria de processa-
mento de ossos, que deixava um peculiar odor no ar, 
assim como a indústria seguinte, de biscoitos, as sen-
sações que deram origem ao ronco físico do poema.

Porém, concluo com outro sugestivo poema: “em 
caso de amor/ à primeira vista/ procure um ocu-
lista”... que se não serviu para o autor, servirá para 
mim...

no capitalismo
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Denize Francisca da Silva

Atirarei no mar minha pele 
E aquecerei teu corpo
Já molhado.
E como não saber que tudo está vazio
Muito frio, ô ô ô ô  muito frio
E a areia do mar não ficará umedecida, 
já não é mas tempo de 
partida,
E como não lembrar das manchas verdes e de 
seus punhais 
ressecados do sangue que caiu
Mas ficou
Que não matou, mas morreu e
não levou a sede da
Paixão

Manchas    

carol Belmondo 
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Matheus Rocha

Meu parto de homem:
a saudade pariu
e chorou teu nome

(GR) AVIDEZ]]

João Paulo de Melo 
técnica: Aquarela 
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Maria Cecilia Coutinho

1.
íons transmutados
para viver não existe receita pronta, tem que saber 
ouvir a voz da alma, que fala baixinho e às vezes 
grita como o estrondo de mil trovões. a alma se ex-
pressa: na ponta de um lápis, na ponta da sapatilha, 
no dedo do pianista. a alma quer ser carne.

na carne o Verbo se espalha, se faz ouvir, se dissol-
ve e coagula. se não, porque tantas formas, cores, 
aromas, vozes e sons diferentes?

o artista é uma antena, capta do cosmos as faíscas 
caóticas de nebulosas desconhecidas. o artista é 
um médium intergaláctico.

para o poeta a poesia é vício que o destrói se não 
alimentado.
é a heroína que Lou Reed amou!
é a musa dos dias cinzas de um ébrio solitário,
é a deusa personificada nas curvas de uma mulher.

sem poesia os dias se arrastam, enterram-se em 
nada. vida frívola, reticente.
vida sem abismo e sem atmosfera.
o cosmos ordena, a alma se faz carne, o poeta ma-
terializa.

2.
verniz

no laboratório belíssimas cobaias, espécimes das 
mais cativantes. o clausuro condicionou toda uma 
geração de hamsters alvos. sem ‘gnosis’, apenas 
apertam botões e correm dentro da roda. e ainda 
creem que servir apenas para experimentos é uma 
boa vida. afinal, o que mais eles precisam?

outra caixa, bem distante. um ninho de ratazanas 
no esgoto de uma metrópole qualquer. canibais – 
mantém alguns instintos vivos. ratazanas cinzas 
– camuflagem para emergir nas enchentes, sa-
queiam mercados. de fome, nenhuma delas morre!

entre pedras e chorume crescem larvas – futuras 
mariposas que voam para Daath. mariposas de 
grandes olhos nas asas – sábia natureza ao criar tal 
camuflagem. estas são irmãs das pequenas fadas 
do absinto. absinto que as ratazanas conservam 
em suas tocas. absinto – o elixir dos magos vivos, 
mas natimortos destas eras!

carol Belmondo 
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Danilo Augusto

não leia mais
pra que ler?
você pode me procurar
eu moro na rua afonso rui, nº189, itaigara
é uma casa bonita, a gente tem um jardim e 
uma piscina azul
a gente tem um coelho um peixe e uma cachor-
ra e espaço pra você
o muro é de pedras verdes marinhas e o por-
tão amarelo gema
é no topo de uma ladeira e é quase no topo de 
uma montanha
às vezes estou entre a loucura e o desespero 
mas eu não xingo
nem falo alto, nem fico me queixando, eu não 
vou deixar ninguém triste
aqui é calmo e tem espaço pra redes, a gente se 
ama e às vezes conversa até o amanhecer
ninguém é injusto, ou muito pouco, ou muito 
raramente
minha filha tem três anos e ela é uma grande 
poeta e uma grande companhia
ela é justa e boa e pode beijar seu machucado 
se você se machucar
eu faço café, eu cozinho massas, eu destilo mi-
nha própria cachaça
eu deixo a massa do bolo crescendo ao sol, a 
toca do coelho é feita de telhas e tijolos
o peixe muda de cor muito lentamente se você 
parar para reparar
minha mulher cuida dos doentes e desespera-
dos e quando ela chega eu lavo suas costas
massageio sua testa e penteio seus cabelos, de-
pois a visto e ela me abraça e começa a chorar

ela me diz que tem uma mulher com uma feri-
da que não se pode mais fechar
mas que ela é feliz e tem três maridos e que ela 
quer dar seu lugar a alguém
que realmente precise porque a única coisa 
que a incomoda é o cheiro
aqui nos temos três andares de jardins, temos 
coqueiros e copos d’águas
e aquelas flores comuns e bonitas que formam 
uma cúpula vermelha
e sempre trazem uma gota de mel em seu bo-
tão
nós temos muito mais do que precisamos só 
em flores
nós temos, muito, muito mais, venha até nos
eu ensinei minha filhar a cuidar do cachorro, o 
cachorro do coelho,
o coelho do peixe e o peixe das suas cores, nós 
podemos cuidar de você
meus avós dormem de dia e de noite eles acor-
dam
e substituem o filtro de água, e trocam a terra 
de dentro dos vasos
às vezes as próprias flores eu acho que eles 
trocam, depois dormem abraçados
sobre o sofá ou sobre os brinquedos e eu os 
levo para suas camas, os cubro e abençoo
eles fizeram muito por mim, eles podem fazer 
muito por você
eu tenho uma cicatriz que vai do meu joelho 
até meus dentes
meus órgãos haviam se derramado e eles os 
costuraram em seus lugares, um por um
eles fizeram isso por mim, mas eu não quero 
falar sobre isso agora
você pode ficar o tempo que quiser, você não 
precisa ficar para sempre
você pode se sarar e partir e também não pre-
cisa deixar nada não
nem pagar nada, nem ter certas pretensões ou 
requisitos
nós temos mais do que precisamos e um gran-
de coração

carol Belmondo 
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As flores amarelas de medo daquele velhinho 
pornográfico estão por toda parte. Hoje, domingo 
ensolarado, uma delas acordou tremelicando sobre 
o meu peito. Desonrarei os compromissos, quebra-
rei amizades novas, pouparei o exercício de simpa-
tia alheio, não sairei de casa. Além do mais, posso 
aproveitar o calor e lavar minhas calcinhas.

“É crua a vida. Alça de tripa e metal. / Nela des-
penco: pedra mórula ferida. / É crua e dura a vida. 
Como um naco de víbora”. Será que a Hilda lavava 
suas calcinhas? Será que as estendia no varal da 
Casa do Sol? Ou, como eu, não gostava de expor 
assim o seu sexo e as secava atrás da geladeira? 

Por todo lugar brotam as flores amarelas, 
hoje o mundo tremelica de medo, os ditadores, o 
povo, os democráticos, os ex-militantes, as mães 
de estudantes, o moço revistado com maconha no 
bolso, as mulheres com o rosto escaldado conde-
nadas à feiura eterna, eu. Morreremos todos, me-
drosos. Mas preciso lavar as calcinhas.

Sonhei que havia um espelho na cozinha, eu 
parava em frente a ele e me observava, tirava a 
camisa e o reflexo me dava um tesão imenso. Des-
lizava a mão sobre os seios e descia até a barriga, 
os olhos fixos no meu outro. Acordei. Uma pena, a 
excitação do sonho perdeu-se junto com ele.

Priscila Lira

petite mort

Fumarei um cigarro, colocarei uma música e 
vamos às calcinhas. Também não gosto de lavá-las 
na área de serviço do prédio, uso a pia da cozinha 
mesmo, podia ser a do banheiro, mas a janela que 
fica contra a torneira é muito agradável. Gosto de 
pensar que as tantas janelas vizinhas estão logo 
ali, de frente para esse quadrado, a me olhar, de 
costas, esfregando minhas calcinhas. E saber que, 
apesar disso, ninguém está vendo.

Eu cheiro cada fundo antes de lavar, para ter 
certeza que meus fluidos continuam transparen-
tes e inodoros, ou com o odor de sempre. Imagine 
um voyeur assistindo isso tudo e ficando louco. 
Essa branca de bolinhas pretas eu usei no dia em 
que me esqueci de descer no ponto de ônibus do 
trabalho, a rosa, não lembro, a cuequinha preta foi 
naquele dia que encontrei o pessoal, ela fica bem 
com a minha saia longa, aperta a barriga e meu 
corpo parece mais bonito.

“Tinta, lavo-te os antebraços. Vida. Lavo-me.”
Essa é a melhor parte, o momento em que eu 

coloco as mãos dentro do vestido, seguro em cada 
ponta do meu quadril e deslizo a calcinha que uso. 
Sinto-a passando pelas coxas, até ficar cambale-
ante e eu apará-la no pé. Ah, um voyeur assistindo 
isso tudo. Assistem, todas essas janelas me veem 
tirando a calcinha e ficam boquiabertas, fazendo 
promessas para que eu também lave o vestido. 

“No estreito-pouco / Do meu corpo, lavo as vi-
gas dos ossos, minha vida.” 

Calcinhas escondidas, uma por uma, no varal 
elétrico. Meio domingo para ainda existir. Podia 
continuar a brincadeira do sonho, não mais com 
o espelho, com a janela do quarto. Todos esses 
quadrados, preparem-se, o vestido cairá! A cama 
de frente para o sol, as pernas abertas para todas 
essas pessoas, o meu corpo despido para mim. To-
dos esses sinais, esse par de seios que contrasta 
tanto com os meus braços bronzeados, o peque-
no relevo que se forma nas costelas, o umbigo, o 
quadril estreito, as coxas com uma leve penugem 
que reflete a luz, as canelas ásperas, quando to-
mar banho vou depilar, tudo isso é meu. No so-
nho, eu tinha razão. Vocês, medrosos, olhem para 
mim, esqueçam o câncer de próstata e as doenças 
venéreas, esqueçam as crianças mortas da Síria, 
esqueçam Fukushima, eu estou aqui, de pernas 
abertas, o vestido caiu, paguem suas promessas.

“A vida é crua. Faminta como o bico dos cor-
vos”. A Hilda ia gostar de me assistir.

Meu dedo andando em círculos percorrendo os 
pelos, desce, desce, molha-se. Desculpem-me, não 
há narrativa aqui, apenas hidromúrias rebeldes, 
solitárias, quebrando o protocolo. O meu corpo 
convulsiona na cama, os dedos encharcam, “a vida 
é líquida”. Fecharei as cortinas, uma salva de pal-
mas antes e voltem aos seus afazeres dominicais 
ensolarados. Preciso chorar o medo do mundo.
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Filho de uma cidade pequena, mãe pobre e sem 
pai para guiar. Nunca entrei em uma sala de aula, só 
fui aprender já homem a escrever meu nome.     Mas 
sou autodidata com uma bola nos pés. Crio poemas 
à Drummond com minhas pernas. Com 16 anos fui 
para o Rio. Eu e meu corpo franzino.

Tinha fome. Não de comida, mas de espírito. 
Queria ouvir uma multidão gritando meu nome. 
Por uma vez, deixaria minha miséria para trás. Mi-
nha primeira vez no Maraca me fez vomitar. Adre-
nalina, dizem os médicos. Nem na minha primeira 
transa fiquei tão nervoso.

     A bola cai no pé esquerdo. Pé ruim? Desculpa 
de caneleiro. 19 anos e mais de cem mil gritando 
meu nome. Um cai, dois caem, a bola entra. Frenesi, 
dizem os psicanalistas. Tesão, eu digo. Agora sou o 
cara. Mulheres à vontade, casa no Leblon, carro do 
próximo ano. O que pode me parar? Nada, eu digo. 
Nem o melhor zagueiro do Brasil consegue. 

A morte do eu
30 anos. Caio no chão. Dor lancinante pelo cor-

po. Entorse no ligamento cruzado do joelho esquer-
do. Fim de carreira, dizem os jornalistas. Morte, 
digo eu. Meu nome era cantado por todos, era ídolo. 
Agora sou só um João qualquer, nem me reconheço 
no espelho. Virei o “ex”.

Dizem que o jogador de futebol morre duas ve-
zes. Espero que a morte do “ex” seja menos dolorida.

caco Menegaz 
técnica: Pontilismo



— Ei, o que houve com você? Não te vi chegar 
ontem.
— Fui numa festa.  – Ela respondeu enquanto 
abria a geladeira, pegou o queijo. –  Ué, cadê o 
leite?
— Está na mesa.  – Ele respondeu  – Que festa? 
Com quem?
— Um amigo lá do trabalho. – ela disse sentan-
do na mesa
— Amigo? Que amigo?
— Você não o conhece – Ela o olhou – E pare de 
me olhar com essa cara.
— Que cara? Eu só tenho essa.
— Essa cara de quem está julgando, ora!
— Não estou te olhando “com essa cara de quem 
está julgando” – ele levantou, levou sua louça à 
pia e a lavou – Só acho estranho, eu liguei e você 
não atendeu...
— Que hora?
— Que hora o quê?
— Que você me ligou.
— Por volta das quatro.
— Hum... Já estávamos a caminho da festa, pro-
vavelmente nem percebi o telefone tocar.  – Ele 
virou-se para olhá-la.
— Sei. E como foi a festa? Esse seu amigo, que eu 
não conheço, te trouxe em casa?
— Pode ir parando, rapazinho!
— Com o quê?
— De me olhar com essa cara.
— Já disse que não estou te julgando.
— Não. Agora você está com a sobrancelha ar-
queada e comprimiu os lábios. É aquela cara de 
quem está procurando uma mentira.  – Ela le-
vantou, juntou sua louça e também foi à pia. Ele 
deu licença e começou a secar os pratos.
— Não estou procurando mentira. Só acho es-
tranho você sair com um cara e dizer que...
— Nós já não saímos várias vezes? E ainda con-
tinuamos amigos.
— Mas nós moramos juntos.
— Não morávamos antes. Saímos inúmeras ve-
zes. E você sempre me respeitou, não demons-
trou segundas intenções em nenhum momento, 
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Taina Bortotti

Nao me olhe 
com essa cara.

assim como eu nunca tive interesse por você. – 
ela o olhou e sorriu.
     Ele guardou o prato no armário.
— Ah, nem me venha com essa cara.
— Inferno, Alice. Que cara.
— Cara de quem vai ficar brabo e me ignorar 
por dias a fio, falando somente o necessário. – 
ela revirou os olhos.  – Você não é meu único 
amigo.
— Obrigado. – Ele bufou e saiu da cozinha.
— Ah! Qual é, Fernando? Você tem outras ami-
gas, sai com elas e tudo mais, e eu não fico pe-
dindo um relatório e fazendo caras para você. 
– Ela olhou.
— Eu só fiquei preocupado.
— Mas eu estou bem, não estou?  – ela abriu os 
braços e deu um giro na frente dele – Viu? Intei-
rinha.
   Ele esboçou o começo de um sorriso, mas con-
teve-se.
— Já falei para parar com as caras!
— E que cara estou fazendo agora?
— A cara de ciúme. A mesma de quem vai me 
ignorar por dias a fio, falando somente o neces-
sário.
— Pois é, talvez eu esteja mesmo com essa cara, 
já que você tem outros amigos que sempre vão 
te respeitar, sem demonstrar segundas inten-
ções, assim como você não tem interesse por 
eles.
— Quer saber, desisto! Você está com aquela 
cara.
— Que cara, cacete?
— Aquela de boçal, que não vai dar ouvidos a 
nada a não ser ao que lhe convém, não importa 
o argumento que eu use.
  Os dois respiraram fundo, cada um foi para um 
lado do apartamento, ela para o seu quarto, ele 
para o banheiro. Mas antes de entrarem, param 
na porta.
— Mais tarde a gente conversa – Disseram jun-
tos e então riram.
— Mas sem caras, rapazinho – Ela acrescentou.

carol Belmondo 
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Mais uma bela mulher se foi,
Mas você, Jim
sempre comigo.

Sei que ao seu lado não sou o mesmo
e pessoas me olham diferente.
Talvez não saibam o quão doce você é.

Você nunca vem sozinho,
e eu entendo,
vocês formam um casal perfeito.

Enquanto você me relaxa,
com seus sábios conselhos
de palavras nunca ditas,
seu companheiro 
enche meu peito com o mais puro ar.

Me sinto renovado,
mesmo que já estando acabado.

De um bebado  
    apaixonado

Olhando para você
tento lembrar de nosso primeiro encontro.
Já faz muito tempo,
e mesmo assim
sempre que te vejo,
fico mais feliz.
Dizem que você um dia,
vai me matar.

Seu nome poucos conhecem,
mas quem te conhece jamais esquece
seja por bem ou por mal.

Alguns erroneamente 
te chamam de whisky,
mesmo você sendo
o verdadeiro Bourbon...
Será sempre meu grande amigo.

carol Belmondo 
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Trecho do romance O Beijo de Schiller, Editora 
Arte & Letra, 2014, vencedor do Prêmio Governo de 
Minas Gerais de Literatura 2013

“Ela tem certo receio de caminhar aqui na 
Schiller, embora jamais vá admitir isso. Antes des-
sa pesquisa que ela insiste em chamar de estudo 
sobre o comportamento coletivo e o grau de coe-
são social das pessoas que assistem a missas, ela 
fez um trabalho aqui, arregimentando alunos en-
tusiasmados, um trabalho prático-teórico que es-
tudou e estabeleceu estratégias de integração en-
tre os idosos que jogam bocha e damas e os jovens 
que deslizam em seus skates na pista cerca de 
cem metros mais adiante, aquela com a caveira de 
asas que você achou engraçada. Ela insiste em di-
zer que a Sociologia precisa se traduzir, a partir 
da pesquisa, em estratégias práticas. Por isso reu-
niu um grupo de estudos da universidade, propôs 
uma extensão que ligasse — a expressão era dela 
— o jovem potente e o idoso poente, a juventude 
que corre riscos e a velhice que tem na serenida-
de, na bocha e nas damas, um ponto de descanso 
para o descanso final. Ela queria estudar a relação 
entre o espaço e o corpo domesticado, aproveitan-
do a formação em arquitetura para trabalhar so-
ciologia, Foucault como guru. Quis experimentar 
ainda a superação de suas categorias de corpo 
obediente, condicionado a fazer as escolhas que 
não fez, mas que alguém fez por ele. Engraçado, 
sou capaz de ouvir a voz dela falando isso, como se 

Cezar Tridapalli

estivesse ao nosso lado. Ela achava que consegui-
ria a minha simpatia séria se temperasse o traba-
lho com excertos literários. Em Dom Casmurro, de 
Machado de Assis, o protagonista começa contan-
do a história dele. Já está velho e promete, a frase 
é célebre, atar as duas pontas da vida e restaurar 
na velhice a adolescência. Eugênia misturou Fou-
cault e Machado, dizendo que a Schiller era a rua 
que conseguia atar as duas pontas da vida, unir 
extremos, começava com velhos jogando bocha e 
caminhava até a pista de skate. Isso porque não 
quis ir mais fundo, já que a rua ainda traz escorre-
gadores e suporia ainda a restauração da velhice 
na infância. Ela quis ser fiel à epígrafe do trabalho, 
que era a frase do Machado. A pesquisa então con-
sistiu em estudos preliminares sobre integração 
entre jovens e adolescentes, características da ju-
ventude, seus guetos e comportamentos, e, de ou-
tro lado, tentava entender a nova tendência de 
valorização da chamada terceira idade, aprender 
a conviver com essa faixa que estendia sua expec-
tativa de vida e ganhava grande atenção do mer-
cado, que via ali mais consumidores. A partir des-
se sobrevoo genérico, alunos foram a campo 
tentar compreender aquela realidade específica, 
de jovens e velhos que frequentavam a rua Schil-
ler, no que se enquadravam e no que fugiam àqui-
lo que a teoria prescrevia. Um estudo a priori se-
guido de uma descrição a posteriori, checagem de 
dados, conclusões. Para celebrar a finalização do 
estudo, Eugênia organizou, em um domingo enso-

João Paulo de Melo 
técnica: Litografia 
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larado, feito e perfeito para a rua Schiller, uma 
grande festa de integração. Estudados em suas 
partes, era a hora de colocar jovens e idosos para 
conviverem, trocar experiências, arriscarem a de-
sobediência salutar do corpo, desinstalá-los de 
suas zonas de conforto, de suas baias habituais 
para conhecer o novo, desestabilização que gera 
movimento, que obriga a caminhar (ela queria 
usar como abertura de capítulo a imagem da ter-
ceira perna que paralisa, de Clarice Lispector em 
A paixão segundo G.H., e eu só lembro de ter dito 
Eugênia, faça-me o favor). O domingo estava mes-
mo deslumbrante. Organizaram oficinas de bocha 
e damas para os jovens, ousaram incentivar os ve-
lhos a subirem na prancha do skate. O comporta-
mento ressabiado de ambos os grupos era visto 
por Eugênia como comprovação das hipóteses 
que levantara no trabalho, mostrava a dificuldade 
que temos de nos jogarmos no desconhecido, de 
ampliarmos a experiência sensória e intelectual, 
corpo e mente indissociáveis. Nisso, mesmo os jo-
vens, sempre vistos como ousados, também eram 
conservadores. Cada um a sua maneira, os dois 
grupos mostravam desdém pela atividade do ou-
tro. Era isso que mudaria ao final do dia, ao final 
daquela vivência que prometia ser a cereja do bolo 
de um trabalho tão intenso e bonito. Mesmo mi-
nha crueldade competitiva não foi capaz de escar-
necer: o que se viu foram meninos atirando uns 
nos outros aquelas pesadas bolas de bocha, entre 
gargalhadas em falsete. As poucas tentativas de 
jogar a sério eram logo seguidas de mais brinca-
deiras, desapego às regras, um querendo acertar 
a bola do outro com força, esquecendo o objetivo 
do jogo. No jogo de damas, nenhuma partida ter-
minou. Os meninos riam para uma menina e só 
falavam em comer dama, brincadeira erótica de 
quem estava começando a se aquecer com o as-
sunto, e gritavam uns aos outros, comi tua dama, 
te comi, e já entrou insinuação e trocadilho força-
do entre dama e mãe e comi tua mãe e seu filho da 
puta e tal. O saldo foi um tornozelo atingido por 
uma bola de bocha, vários buracos fundos na can-
cha, peças de dama espalhadas pelo chão, junta-
das com paciência e vagar pelos alunos de Eugê-
nia, que não sabiam o que fazer. Na pista de skate, 
quase houve um acidente grave com o velhinho 
que caiu ao ser forçado (Eugênia disse ‘encoraja-
do’) a fazer umas manobras. Como alguém que em 
filme de comédia escorrega em uma casca de ba-

nana. Surgiram boatos na hora sobre ele ter ou 
não ter osteoporose, quiseram chamar ambulân-
cia, deixá-lo deitado sem mexer a coluna cervical 
enquanto ele esperneava dizendo que o deixas-
sem levantar e ir embora em paz. O dia acabou 
com um sol que deixou amarelas todas as multico-
res do lugar. Não existisse a humanidade e o dia 
estaria perfeito. Esse dia bonito, no entanto, ter-
minou com gargalhadas de jovens irreverentes e 
arrogantes, e irritação dos velhos que só queriam, 
pelo amor de Deus, ficar quietos em seus cantos. 
Depois de um tempo que julguei seguro, quando 
avaliei que o peso da decepção já havia passado, 
disse a Eugênia que ela deveria modificar o título 
do trabalho para algo do tipo a importância da de-
sintegração social e do apartheid entre velhos e 
jovens. Avaliei mal, o peso ainda estava lá, ela me 
mandou à merda e tomar no cu, vai se foder, seu 
animal. Cinco segundos depois ainda repetiu: seu 
animal. Disse que retomaria o projeto, com outra 
metodologia. Os velhinhos que não a ouvissem, 
pensei. Talvez por isso é que não goste de cami-
nhar por aqui. Nunca mais tocou no assunto e ago-
ra está lá, beatinha, pesquisando o quanto as pes-
soas que vão à missa configuram uma 
mundividência comum capaz de fazê-las agir tam-
bém em comum, justificando o uso do termo co-
munidade. Afinal, congregação, comunidade, 
igreja, ecclesia são todas palavras do mesmo saco, 
me disse ela, usando outros termos, claro, e signi-
ficam coesão, reunião em prol de algo comum. Se 
a fé se mede em obras — e o que o cu tem a ver 
com as calças, eu me pergunto —, que obras as 
pessoas unidas pela fé promovem em conjunto? 
Enfim, é isso que ela está pesquisando. Estudos 
ultraprofundos e cheios de epígrafes e mais Fou-
cault para provar que cavalo tem chifre, pois qual-
quer um sabe que uma missa é um negócio formal 
no qual as pessoas vão para ficar olhando o reló-
gio, por medo do inferno, por uma convenção ain-
da não questionada, por um hábito de infância, ou 
para olhar a bunda das mulheres na fila da comu-
nhão. Isso eu não posso falar para Eugênia, ela es-
magaria a sobrancelha no teto e comeria meu fí-
gado, mas eu digo a você: não há coesão social 
alguma em quem vai à missa. Há gentes de todo o 
tipo, patrão que explora empregado, empregado 
que xinga e desvia da empresa, pessoas de bem 
que seriam boas sem ir à missa, pessoas más que 
acham que gastar uma hora é a garantia da purga-

ção dos pecados, e saem novinhas em folha para 
continuar na lama das diversas sacanagens. Gente 
que tem medo de que Deus puna a curiosidade de 
querer ir além, de comer maçãs proibidas e mu-
lheres e homens, ou medo de que Ele provoque um 
dilúvio na sua cabeça, que mate animais afogados, 
que não tiveram culpa alguma das ações huma-
nas, jogue gafanhotos na sua plantação, que peça 
para matar um filho, que provoque a inveja entre 
irmãos a ponto de um matar o outro. Uma propa-
lada perfeição que precisou de rascunho, viu que a 
coisa tinha saído errada, inundou o planeta du-
rante quarenta noites e dias — e precisava? Não 
bastaria um estalar de dedos para todos sumi-
rem? — para começar de novo, mas começar da 
mesma forma porque tudo deu errado outra vez. 
Errar é humano, mas persistir no erro é divino? 
Outros têm certeza de que Deus é amor, que Ele 
perdoa os nossos pecados, que é misericórdia sem 
fim e adora as criancinhas mesmo tendo José dado 
o péssimo exemplo de fugir com Jesus sem avisar 
as outras mães e pais que Herodes iria provocar 
uma carnificina. Alguns acham que a desgraça hu-
mana é uma provação divina e que a vítima preci-
sa se fortalecer e enfrentar a provação. Outros 
acham que Deus é tão bom que é capaz de lhes dar 
um carro, uma casa e um gol do time favorito na 
final do campeonato. Deus dá presente e lança 
todo tipo de praga, ama as criancinhas e pede a 
Abraão para matar o próprio filho. Um caso de fe-
nomenal bipolaridade. E Eugênia já andou me son-
dando para ver o que eu achava de ela usar outro 
trecho do Machado de Assis, agora do conto ‘A 
igreja do diabo’, na epígrafe desse novo trabalho, 
que ela está fazendo quase sozinha, dando tarefas 
pouco importantes aos alunos que, segundo ela 
agora diz, só atrapalham. Ela quer, enfim, provar o 
grau de coesão social de quem vai à missa, coesão 
refletida na prática das boas ações. Ela vai passar 
não sei quanto tempo estudando isso. Era só me 
perguntar o grau de coesão que eu responderia a 
ela em um segundo: nenhum. Ela me mandaria 
para a puta que me pariu, diria que eu era raso, 
seria capaz de maldizer minha literatura feita de 
carne podre para os abutres sadomasoquistas 
que eram meus leitores. Isso ela já me disse uma 
vez. Só sei que da crueldade profunda até a bonda-
de mais inimaginável, a humanidade é capaz de ir 
a esses dois extremos. Tudo comporta Deus. En-
tão é fácil de acreditar: Deus é qualquer coisa.”
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Diego Marcell

Um Kafka rodrigueano em uma 
cronica curitibana na musica  
de John Barba  

Gregor Samsa tem muitas vidas, muitas re-
encarnações, podemos dizer assim, apesar de na 
atual República Tcheca ele ser um “rola bosta”, no 
Brasil coube a ele virar algo mais underground. 
Aqui seu nome é Barata, muito sugestivo em se 
tratando de língua portuguesa, uma palavra mu-
sical, uma palavra de batucada, uma palavra de 
malícia, uma palavra que possui aura ambígua e, 
portanto, instigante.

 Os inimigos de algum rei, liderados por outro 
inseto, já usaram milhões de trocadilhos bregas 
naquele lado mais trash dos anos 80, o que não 
deixa de ser divertido por alguns minutos de eu-
foria e chroma keys toscos. Mas, atualmente, em 
novas leituras e releituras de épocas e eras, temos 
também novos meios de ver, referenciados que 
somos por outras cores e texturas, neste contexto 
a banda que conseguiu aplicar a psicodelia verde 
de uma ervilha em meio aos astros e que possui 
um hitmaker em devir como John Barba fazendo 
por meios simples, mas subjetivos a abstração 
tornar-se concreto armado na Curitiba solitária, 
apesar dos aromas universais que esta capital 
brasileira apresenta; é por meandros assim que 
desemboca o velho espírito de Gregor no sul da 
América do Sul.

Ouvindo Medo de barata vi mutações, antro-
pofagias dos Andrade – Mario e Oswald –, vi o Seu 
Firmino neto de Macunaíma e porteiro de algum 

edifício com mais de 40 anos localizado pelas ad-
jacências da rua XV; um narrador oculto e onis-
ciente de tais enredos sociais onde a noite chama 
a um chope imigrantes do interior com seus su-
bempregos; vi Kafka nascido no Rio dos anos 20 
e sendo influenciado por Nelson Rodrigues, colo-
cando dramas suburbanos do terceiro mundo em 
seus romances, novelas e contos, o que não faria 
muita diferença diante de uma Europa do século 
XIX, pois todos se inspiram pelas batalhas medie-
vais de oníricos retalhos feitos de frio, barro e má-
quinas a vapor ou bondes elétricos (como ocorreu 
logo depois), e não podemos esquecer a grana sua-
da, é claro. Fato é que temos narrativas pós-guer-
ra neste discurso radiofônico, temos um som vin-
do das origens seminais de nossa gente: nativos, 
europeus e africanos batucando ao mesmo tempo; 
além de conseguir colocar SKA, Mutantes e Baião 
sem demonstrar pedantismo pop, fato este só 
possível a alguns poucos; apresentar um cenário 
de gibi sci fi sem ETs particularmente me fascina, 
culminando com um refrão marcante típico des-
ta banda que tem vocais e guitarras para suscitar 
contemplação tanto a aqueles que possuem o em-
basamento a posteriori quanto para desavisados 
que passam, ou seja, música boa. Fiquem atentos 
a seus ouvidos, pois estes certamente não ficarão 
incólumes a essas melodias.

caco Menegaz 
técnica: Pontilismo
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Do fundo da alma vem isso. 
A vontade ininterrupta
De não ser
Ou de ser mais do que se pode
E toda a espera de um dia azul, finalmente,
Acontecer
 

Trouxa de viagem, caminho assim:
Um, dois, um, dois.
Perguntam-me por que fui, 
Respondo não sei se volto

 
Estranha a estrada escura
De lama. 
De vontade.
De remorso.

 
Caminho até o fim
- ou é o fim que desiste de esperar e se adianta?
Estou só. 
E só, sinto
O poder da desesperança.

Cristiano Castilho

caco Menegaz 
técnica: Pontilismo
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Efemeridades

Samantha Beduschi

Anoréxicas, inexoráveis,
soluçando segundos milimétricos,
as horas escorrem em números desconexos
por entre os dedos eróticos, incontáveis, 
da mão do espaço em seu casulo histérico;
elas morrem em dias instáveis e nulos
no mar do tempo estéril e sem nexo.

Disfarçadas em luxos e presentes,
as horas escondem latentes surpresas,
como deusas calculistas descontentes, 
ressuscitam do abismo temporal,
flertam com o vento perplexo e impotente
para girarem como esféricas quimeras, 
e como feras fazerem sexo fora das vistas 
com o seu escravo, o espaço periférico.

Depois de cansadas de intensos giros 
suspiros e disparos do espaço em gozo,
as horas aparecem ao relento,
mal vestidas de minutos e seus egos, 
e zombando de muitos instantes híbridos
que pousam impontuais, lúdicos, líricos,
nas curvas das pistas dos hemisférios.

As horas engolem endereços de lembranças
nos mapas dos pretéritos pensamentos
entre distâncias convexas e futuras
nos intervalos que separam os anos, as eras, as ruas
em prazerosas discrepâncias e sentimentos em anexo...

Anunciantes de auroras em programáticos elos,
depois de correrem alucinadas uns poucos metros,
as efêmeras amantes riem-se tensas do espaço e da matéria,
diluem-se em líquidos densos de memórias e seus ecos, 
e morrem novamente no mar imenso dos momentos.

carol Belmondo 
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Guilherme Giublin

Ao raiar  
do dia

O quarto estava abafado, cheirava a sexo 
fresco, cheirava o suor dela, cheirava a tran-
quilidade, com dois corpos entrelaçados.

Mas o quarto estava abafado e ele não con-
seguia dormir. Já não tinha mais certeza, ti-
nham outras pessoas lá, não, não era lá, era em 
outro lugar. Cochilou. 

Lembranças vagas e imprecisas, sensações 
estranhas. A televisão ligada em um filme es-
tranho. Sua mão formigava de um modo estra-
nho, o quarto era pequeno, abafado. Ele certa-
mente não cabia naquele espaço de aconchego, 
o que lhe incomodava não era o bem estar, mas 
talvez fosse.

Falou, ela continuava dormindo, balbuciava 
palavras sones. Ele precisava conversar.

Nenhuma noção de tempo, não sabia onde 
tinha ido parar o celular, nem o controle da 
televisão. Um desespero bateu-lhe. Flashes 
de outros espaços de outras pessoas perdidos 
num tempo vago no quarto abafado. 

Com muito custo achou o controle remoto. 
 Cinco e meia da manhã.

Queria conversar, mas não com ela. Con-
versar com qualquer um seria perda de tem-
po, pois não sabia o que queria expressar, se 
é que nesse momento havia algo que expres-
sar. Aproveitar o momento de paz seria o ideal, 
mas era um soldado covarde, treinado para a 
guerra, mas que tinha medo dela. Confuso em 
tempos de paz, acuado em tempos de guerra.

Segundos atrás não era assim, era uma con-
versa cordial regada a um pouco de vodca ba-
rata e cerveja, que virou carinhos cordiais que 
viraram lascividade carinhosa. Tudo perfeito, 
depois um sono estranho, não o sono de la pe-
tit mort, mas algo devastador que arrebatou 
primeiro os sentidos do que o físico. E agora 
acordar desse modo.

O tempo passava e o sol não nascia. Era co-
mum naquela época o sol nascer pouco antes das 
seis horas, sabia pela sua constante insônia, mas 
nesse dia não aconteceu.  Os animais preveem 
mudanças climáticas, todo homem do campo 
sabe disso, talvez ele tivesse prevendo a mudan-
ça astrofísica do mundo em que a terra começou 
a girar mais devagar. As mudanças que isso tra-
ria seriam catastróficas, não só para o ecossiste-
ma, mas também para a consciência das pessoas. 
Elas entrariam em pânico e a ordem pública aca-
baria. Deveria pegar o carro e ir para a casa de 
seus pais passar os últimos dias com eles? Seria 
prudente, mas também amava a mulher ao seu 
lado, deveria protegê-la do mal, teria que ficar 
com ela, mas logo as ruas ficariam intransitáveis 
por causa das pessoas histéricas e não poderia 
mais ver sua família.

Levantou-se, vestiu-se, pegou o carro e foi be-
ber. Precisava de uma cerveja. As poucas pessoas 
que saíram no frio e na chuva de casa e perma-
neciam até aquela hora ainda bebendo na panifi-
cadora vinte e quatro horas do centro pareciam 
não se importar com a mudança no firmamento, 
só ele notava.

Sempre quis ser especial, mas agora que tinha 
acontecido, que ele era o messias do apocalipse, 
não sabia como agir. Deveria alertar as pessoas?

Duas garrafas de cerveja tomadas numa mesa 
do canto e decidiu que não. Até por que as pesso-
as o assustavam, estavam contra ele por nature-
za, imaginem se soubessem que ele era especial? 
Olha o que tinham feito com outras pessoas es-
peciais, como Jesus e Joana D Àrc.

Saiu do bar em quarenta minutos e no cami-
nho para casa via pessoas na rua indo trabalhar. 
Como eram ignorantes. E como a ignorância é 
feliz. Parou o carro na garagem, na subida aler-
tou o porteiro, que lhe parecia um homem sen-
sato, mas ele lhe retribuiu um olhar estranho. 

No apartamento acordou a garota a saco-
lejadas para avisá-la. Sonolenta, ela em nada 
acreditava, por mais iradas e convincentes fos-
sem suas conclusões. Brigaram. De novo.

Foi embora dizendo que ela não merecia 
sua proteção e foi para a casa de seus pais, fa-
lar com pessoas que estivessem no nível dele. 

Corria que nem um louco pelas ruas, qua-
se batendo o carro um sem número de vezes, 
quando avistou. Lá estavam os primeiros raios 
de um sol que ainda não aparecia, mas clarea-
va a noite. Reduziu a velocidade. Voltou. Antes 
passou na padaria para beber mais uma cer-
veja. Ela estava certa, como sempre acontecia 
nessas ocasiões.

Três garrafas tomadas com mais calma des-
ta vez, voltou para a casa dela. O porteiro evi-
tou contato visual, ele apenas balbuciou um oi 
constrangido. Foi até o quarto, ela não estava, 
nem as roupas, nem o travesseiro

carol Belmondo 
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Estar em mim

Ágata Carolis

Estamos expostos. O corpo absorvido pela 
cidade cinza, pelas cinzas e pessoas. Os pés 
caminham sempre pela mesma calçada; a rua 
calejada, pessoas pisando na grama.

Os pensamentos invisíveis que flutuam na 
atmosfera causando uma energia caótica que 
abraça o seu cérebro. Absorvo. Desorganizo. 
Desorganizo. Mudo, transfiro, excluo porque 
isso não me serve.

Vou processando as informações como se 
para entender bastasse pensar. Então eu penso. 
E não entendo, mas continuo pensando. E o não 
entender me sacia enquanto eu saboreio a busca. 

Uma busca constante de significados, sím-
bolos e energia entre os seres.

As pessoas estão com olhares cada vez mais 
rasos, cada vez mais preocupadas com coisa 
menos importantes. Há sempre uma precipita-
ção ou um prolongamento de decisões, de dese-
jos. Amanhã, outra hora, outro dia. O agora se 
tornando cada vez mais depois.

Buscamos amor e não encontramos espaço 
nessa camada poluída de pessoas que julgam, 
criticam, ignoram e exigem do amor que ain-
da nem foi dado. Requerem das pessoas aquilo 
que não possuem e se iludem, procurando fora 
o que é mais ínfimo do que qualquer segredo 
mantido em sigilo.

Sinto um vazio que não é meu e que não me 
cabe. Não por mim, mas pelo que não me dei-
xam transbordar. Por aquilo que reprimo em 
função de tudo que me rodeia. Como se uma 
bailarina de caixa de música fosse: esperando 
a caixa ser aberta para poder dançar.

João Paulo de Melo 
técnica: Aquarela
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Gustavo Caso Rosendi
Tradução: Ricardo Pozzo

Guilherme Gontijo Flores

Brinde Brindis
Subia e descia colinas

até chegar ao soldado Sañisky
Dava-lhe um abraço 

colocava entre suas mãos meu maço de 
Malboro

este é teu - dizia -
é tudo que tenho

e nos dedicávamos a dar baforadas
igual àqueles buracos

que repentinamente surgiam
no carvão em brasa como 

acne irremediável

Hoje quando nos encontramos
em alguma festa de aniversário

e acendo um cigarro
sentimos que estamos lá novamente

Então meu amigo
- que já não fuma -

coloca entre minhas mãos 
uma taça de vinho

e olhamos como correm 
nossos filhos

como falam nossas mulheres

E porque ainda perdura
a tristeza é que estamos felizes

e porque sabemos que de alguma
maneira não nos venceram

é que brindamos

Subía y bajaba colinas
hasta llegar al soldado Sañisky
Le daba un abrazo
le ponía entre las manos
mi paquete de Marlboro
esto es tuyo -le decía-
es todo lo que tengo
y nos dedicábamos a echar humo
igual que aquellos agujeros
que de pronto aparecían
en la turba como un
acné irremediable

Hoy cuando nos juntamos
en algún cumpleaños
y enciendo un cigarrillo
sentimos que estamos allá de nuevo
Entonces mi amigo
–que ya no fuma-
me pone en la mano
una copa de vino
y miramos cómo corren
nuestros hijos
cómo hablan nuestras mujeres

Y porque aún nos perdura
la tristeza es que estamos felices
y porque sabemos que de alguna
manera no nos han vencido
es que brindamos

o argentino gustavo caso rosendi  (1962, 
esquel, província de chubut) participou 
como soldado da guerra das malvinas 
(1982), um fato marcante na sua poesia 
dos anos subsequentes, & recebeu a Faja de 
honor de la sociedad de escritores da pro-
víncia de Buenos Aires, em 1986. publicou 
3 livros de poesia:  elegía común (1987), 
bufón fúnebre (1995) & soldados (2009). 
participou ainda das coletâneas El viento 
también recuerda.
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Ex-amor

 Rua Alfredo Charvet, 698, Vila Nova
Araucária - PR

And leaden-eyed despairs.
(Keats)

Pé traz pé e meu rosto começa a se afastar do 
calor de seu hálito. Os dedos cavoucam a areia 
fofa garantindo ao caminhar a segurança que 
não tenho ao te olhar. Vejo sua cortina ciliada 
descer e subir normalmente, a testa despreocu-
padamente lisa, os lábios impassíveis; as mar-
cas de sua despedida silenciosa. O sol nascente 
esquenta minhas costas, mas a madrugada por 
detrás de ti é por demais opulente. Meu peito, 
meu pescoço, minha alma recebem o inverno 
de seu olhar. Os calcanhares notam a areia 
mais densa e dura. O passo fica mais firme e 
lento. A brisa do mar desvela seus cabelos em 
direção aos prédios atrás deixando-me ver pela 
última vez as formas perfeitas que emolduram 
seu rosto. O longo pescoço que uma vez serviu 
de trilha para a comunhão exibe-se como porta
-estandarte do que me tornei para ti: ex-amor.  

Gustavo Jugend

 O gélido de meu peito é equiparado à altura 
dos tornozelos pelo toque da espuma. Continuo 
o passo regresso com firmeza em direção à dis-
tância que me cabe. O arrebentar marítimo se 
faz percussão, sua silhueta mistura-se a urbe 
deixando me entrever na forma de mancha 
apenas sua camiseta branca com um borrão 
vermelho no meio. A água vai ao peito e é pre-
ciso da ajuda dos braços para avançar. O calor 
da manhã já não é páreo para o mar, a distân-
cia resfria-me do mindinho à nuca. Cuspo água 
gritando seu nome pela última vez. A água 
atinge o baixo de minhas pálpebras unindo 
lágrima e mar, sal e sal. Mais uma braçada e 
pronto: a água gelada recobre-me por inteiro. 
Tu ficas com o sol.

João Paulo de Melo 
técnica: Aquarela
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Trecho de Entre Lobo e Cão, Editora Circuito, 2014

Uma vida de bicho – era isso o que ela agora 
contemplava, satisfeita por ter, novamente, 
a chance de se desenfronhar daquilo a que se 
acostumara a chamar pelo seu próprio nome, a 
considerar território seu: a ideia de si mesma. 
Estar inteira em contato com as coisas, os poros 
todos acesos, os pelos em sentinela, na apreensão 
imediata de cada estímulo – apenas uma fagulha 
atrás do acontecimento. Por assim dizer, no olho 
da acontecência. Com a disposição e a destreza do 
índio à beira-rio, pegando o peixe pela sombra, a 
lança varando, mais do que o peixe, a hipótese do 
peixe. Com a paciência do hibisco, corola inteira 
desfraldada, vibrando no ar o pistilo, a espera do 
pouso errático da abelha, do beija-flor.
Na manhã em que Vita, pela primeira vez, plantou 
seus pés naquela terra, o caxixi das folhas dos 
coqueiros, as águas mornas da lagoa e as do mar, 
o abraço áspero, largo, da praia quase vazia, todas 
as sensações que, unidas, formavam Açaraí, pare-
ciam estar lhe soprando: 

Aqui começa uma outra vida. A vida do corpo
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Mandi Coelho

01.
Eu quero te pegar
no terraço do prédio
de noite, no escuro.
Aaah, que rebolado.
Esse vento me arrepia,
que delícia.
Mais fundo! Vai! Vai!
Me agarra com força
e mete fundo.
Beber champagne
da garrafa
e do seu corpo.
Sua virilha...
Ombros largos.
Derrubar minha calcinha
na rua, do 25º andar.
Vem por trás.
Aaah, esses braços.
Essas mãos, essas coxas...

02.
Eu quero te pegar
no banheiro quieto
do subsolo.
Tirar sua roupa devagar.
Calça jeans, all star
sujo e cardigã.
Beijar seu colo
e abaixar a alça
bege do sutiã.
Pele arrepiada contra
a parede fria.
Te sentar na pia
à meia luz
admirando sua inocência
e fazendo loucuras
com minha língua.

Eu quero  
te pegar

03.
Eu quero te pegar
em cima da mesa
da sala de aula.
Deixar você arrancar
toda minha roupa
em menos de 1 mi-
nuto.
Me masturbar
enquanto você
se despe
e fica só de óculos.
Rebolar bem devagar
no seu pau grosso
e então você meter
bem gostoso
me segurando
contra o quadro 
negro.
Sujando meu cabelo
de giz.

04.
Eu quero te pegar
em todos os lugares
de Curitiba.
Amor e putaria.
A cidade participa
dessa nossa união
porque cada parale-
lepípedo
da rua e cada
trinco de janela
escuta esses gemidos
e presencia nosso 
gozo.
Esse prazer pulsa
e atravessa os sina-
leiros
mesmo vermelhos
e dobra esquinas.
Ele tem pressa.
Esse prazer inunda
as ruas vazias.

João Paulo de Melo 
técnica: Aquarela 
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Marcelo Sandmann

Enfim, o sobrepeso!

Receitou-me a dieta da lua
e uns abomináveis 
abdominais.

(À lua, 
sei uivar como um lobo.)

O heroísmo nosso de cada dia:
sonhar horizontes
numa 
esteira rolante.

“Meus avós rasgaram 
mouros,
cruzaram mares...”

Mas você corre, Marcelo!
(Marcelo,
para onde?)

GORDURA  
LOCALIZADA

João Paulo de Melo 
técnica: Nanquim
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Ninguem escuta o 
barulho do seu ziper

Regis Luís Cardoso

“No momento não tem condições”, disse Pedro Mo-
raes a um dos seus advogados da empresa, que tam-
bém é seu afilhado.

Aquilo bateu como uma dor de dente para o jovem 
advogado que estava cansado de ver e ouvir sempre 
as mesmas coisas.

Daniel queria melhorar as condições dos trabalha-
dores da empresa do seu padrinho. Isso geraria um 
investimento, porém, a resposta negativa não era co-
erente, já que havia tanto processo trabalhista nas 
costas do empresário, que era mais benéfico o patrão 
atender a proposta do jurídico.

“As coisas doem!” – refletiu Daniel sobre algumas 
decisões no seu dia a dia.

A própria sociedade dá sinais de que o sistema fa-
lhou. O grau de “sanidade padrão” deixa todos insanos.

...
“Você já deu sinais de defeito de fábrica? Tipo os 

defeitos que você critica?”.
...
Daniel ligou o rádio enquanto estava parado num 

engarrafamento a caminho de casa. “Moralismo e Éti-
ca Profissional” é a chamada da entrevista. No mo-
mento já rola um bate-papo com participação do ou-
vinte. Maxis Gallenger é o entrevistado.

O convidado fala sobre como identificar os pró-
prios defeitos. Agora entre um ouvinte:

“Você já deu sinais de defeito de fábrica? Tipo os 
defeitos que você critica?” – disse o ouvinte. “Claro!” 
– respondeu Maxis: “Preste atenção! A questão é não 
fazer igual aos problemas que critica” – “Mas doutor! 
Acho que a sociedade é tão hipócrita...” – “Calma” – 
interrompeu Gallenger: “O ideal é quando você iden-
tificar o problema, corrigir. Lembre-se: não é porque 
ninguém é perfeito que devemos aceitar a hipocrisia. 
Concorda comigo?” – “É, mais ou menos”.

“Ok! Para fechar, mais alguma coisa que gostaria 
de dizer?” – diz o jornalista que está intermediando o 
bate-papo ao ouvinte.

“Só mais um coisinha. Na verdade, ninguém escuta 
o barulho do seu zíper. Eu mesmo já fiz o que critico 
quantas vezes! Quantas vezes! Que isso não se repeti-
ria ou aquilo eu jamais voltaria a fazer. Mas aí, quando 
menos eu espero, lá estou eu fazendo. E não é que as 
coisas só se repetem?” – disse o ouvinte, se despediu 
e desligou.

...
Agora o advogado coloca seu pendrive no som do 

carro e escolhe uma música.

“O ouvinte pirou legal!” – pensou Daniel. Foi uma 
coisa normal (a participação do ouvinte no programa 
de entrevista), mas houve uma perspectiva diferente 
no que foi falado. Chegou até a incomodar.

Aí, sem mais nem menos, Daniel leva um susto com 
o buzina que veio de algum carro atrás dele. Percebe 
a cagada que fez. “Mas que cara sem paciência”, pensa. 
Então segue o fluxo...

Após alguns minutos Daniel mete a mão na buzina 
e faz barulho porque o carro da frente estava parado 
enquanto o fluxo continuava. “Que filha da puta. Sai 
da frente! Vamos porra! Anda com essa merda”, esbra-
veja o jovem advogado.  

...
Por fim o trabalhador chega em casa. Lembra que 

seus vizinhos também são trabalhadores. Se coloca 
no lugar de todos os trabalhadores. Com seus defei-
tos e seus problemas.  Eles passam entre si, se olham, 
se cruzam, trocam palavras. Se sentem iguais por um 
momento. Como a felicidade: momentânea.

E todos eles se conformam que o amanhã já nasce 
desigual. E com muito moralismo e ética profissional, 
se sentem sozinhos.

João Paulo de Melo 
técnica: Nanquim
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Paulo de Assumpção Marques

Pela manhã, quando tomava minha refeição mati-
nal, ouvi, curioso, o canto de um sabiá. Seria realmente 
esse tão sumido pássaro a voltar, cantando e cantan-
do, como se estivesse a nos dizer que estava alegre, 
com sua companheira por perto, início de namoro, 
com a primavera chegando? Fiquei realmente curio-
so, pois há muito estes lindos e graciosos pássaros 
estavam sumidos das redondezas onde moro. Anos 
atrás era comum vê-los a esgravatar a grama na pro-
cura por insetos. O sabiá continuou a trinar por mais 
uns minutos e depois foi procurar sua companheira, 
silenciando seu canto, ficando apenas a lembrança da-
queles poucos instantes que me fizeram reviver ou-
tros tempos, onde, em pequenos grupos, andavam a 
festejar o tempo em que procuravam parceiras para 
a continuidade da vida. Oxalá tenhamos de novo es-
ses pássaros a visitar nossos jardins e nossas velhas 
árvores, esses graciosos pássaros, amigos preciosos.

Yasmin Bomfim 
técnica: Aquarela

Um sabia cantou 
nesta manha
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Ale książki będą na półkach, prawdziwe 
istoty, 

Które zjawiły się raz, świeże, jeszcze 
wilgotne, 

Niby lśniące kasztany pod drzewem 
w jesieni, 

I dotykane, pieszczone trwać zaczęły
Mimo łun na horyzoncie, zamków wyla-

tujących w powietrze, 
Plemion w pochodzie, planet w ruchu. 

Jesteśmy - mówiły, nawet kiedy
wydzierano z nich karty

Albo litery zlizywał buzujący płomień,
O ileż trwalsze od nas, których ułomne 

ciepło
Stygnie razem z pamięcią, rozprasza się, 

ginie. 
Wyobrażam sobie ziemię kiedy mnie nie 

będzie
I nic, żadnego ubytku, dalej dziwowisko, 

Suknie kobiet, mokry jaśmin, pieśń w 
dolinie. 

Ale książki będą na półkach, dobrze 
urodzone, 

Z ludzi, choć też z jasności, wysokości.

Pytasz mnie, jak modlić się do kogoś, 
kogo nie ma.

Tyle wiem że modlitwa buduje most z 
aksamitu

Po którym idziemy podlatując jak na 
trampolinie

Nad krajobrazy koloru dojrzałego złota
Przemienione magicznym zatrzymaniem 

słońca.
Ten most prowadzi na brzeg Odswróce-

nia.
Gdzie wszystko jest na opak i słowo 

“ jest”
Odsłania sense przeczuwany ledwo.

Zauważ, mówię: “my”. Każdy z osobna
Czuje tam litość dla innych, uwikłanych 

w ciało.
I wie, że gdyby nawet nie było drugiego 

brzegu.
Na most nad ziemią weszliby tak samo.

Ainda assim os livros estarão lá, nas 
prateleiras - seres à parte
um dia acontecidos - sempre úmidos,
como castanhas brilhando sob uma 
árvore de outono.
Ao toque, se acariciados, põe-se vivos,
a despeito das piras ardendo no hori-
zonte, fortalezas arruinadas,
tribos em marcha, dos planetas em 
movimento. 
“Nós somos.”, eles dizem. Ainda quando 
têm rasgadas
as páginas, ou consumidas as letras 
por línguas de fogo sibilantes. Tão mais 
duráveis
do que nós, cujo débil calor
arrefece com a memória, se dispersa, 
esvai.
Imagino o mundo quando não mais 
exista eu:
nada muda, não há perda. Tudo conti-
nua: o assombro, 
vestidos de mulher, a flor no sereno, 
uma música no vale.
E ainda assim os livros estarão lá, nas 
estantes, sublimes,
derivados de homens, mas também de 
radiância e alturas.

Você me pergunta como rezar a algo 
que não É.
Só sei que rezar constrói uma ponte de 
veludo.
E, ao cruzá-la, somos suspensos, como 
num trampolim,
Sobre paisagens de ouro antigo
Plasmadas por um mágico estacionar 
do sol.

Essa ponte conduz à praia dos Reveses,
Onde tudo é seu exato oposto, e a pala-
vra “é”
desvela um sentido que nós raramente 
vislumbramos.
Nota: eu digo nós. Lá, cada um, em si, 
sente compaixão pelos demais enreda-
dos na carne
e sabe que, se não houver outra praia, 
cruzaremos todos essa ponte etérea, 
ainda assim.

Ale książki O Modlitwie Ainda assim  

os livros

Sobre o rezar


