
Julho 2013JR

Jornal 

Alexandre Stresser



Julho 2013JR
#2

Fundado em Setembro de 2010
Editor: Daniel Zanella
Editor-Assistente: Ricardo Pozzo
Revisão: Mateus Ribeirete
Projeto gráfi co: Iara Amaral
Arte-Final: Marcos Monteiro
Impressão: Gráfi ca Helvética
Tiragem: 3000 
Edição fi nalizada em: 5 de julho

Cláudio Daniel 
Poeta, curador de Literatura e Poesia 
no Centro Cultural São Paulo e editor 
da revista Zunái – revistazunai.com.
Límerson Morales 
Poeta, performer e encenador tea-
tral. Graduado em Artes Cênicas 
pela FAP, em 2006 fundou o Núcleo 
de Espetacularidades. 
Guilherme Junqueira 
Escritor, desenhista, cineasta e dire-
tor teatral. Seu novo livro “Intrigas 
Augustas” pode ser adquirido pelo 
site intrigasaugustas.blogspot.com.
Adriana Zapparoli
Escritora e tradutora (S.P.)
Victor Amaral
Fotógrafo e escritor de vez em 
quando. Ainda estuda Jornalismo.     
Iara Amaral
Designer editorial.
Sarah Bauer
Ilustradora. Publica seus trabalhos 
no endereço devaneiosdegaveta.
wordpress.com.
Daniel Zanella
Cursa 8º período de Jornalismo 
na UP. Um sujeito difícil, uma 
plantinha dormideira.
Marcos Monteiro
Cursa 8º período de Jornalismo na 
UP. Descobriu-se fã de música indie 
e gay. Teve um relacionamento de 
fachada por nove anos.
Ricardo Pozzo
Escritor e fotógrafo radicado em Curitiba.
Daniel Osiecki
Escritor e professor de literatura curiti-
bano. Publica seus trabalhos no endereço 
poesiaetavolaredonda.blogspot.com.
Luíz Horácio
Escritor, professor de Literatura, tradu-
tor, roteirista. É natural de Quaraí (RS) 
e vive atualmente em Porto Alegre.
Juliana Vallim
Escritora e fotógrafa mineira. 
Publica seus trabalhos no endereço 
julianavallim.wordpress.com.
Victor Hugo Turezo
Cursa 4º período de Jornalismo na UP.
Enrico Boschi
Escritor e poeta curitibano. 
Publica seus textos no endereço 
sistemamuitonervoso.blogspot.com.
Alexandre Kramer
Escritor curitibano.

Não sei se vocês já pensaram nisso: o tênis televisionado 
é em 2D. Fiquei sabendo disso depois de ler o monstruoso 
Federer como experiência religiosa, de David Foster Wallace.

Publicado originalmente no New York Times, em 2006, 
por aqui integra Ficando longe do fato de já estar meio que longe 
de tudo, em tradução de Daniel Galera e Daniel Pellizzari, 
de 2009.  A obra também conta com o famoso discurso de 
formatura Isto é água. Um trecho:

Como vocês já devem saber, é extremamente difícil fi car alerta 
e atento, ao invés de fi car hipnotizado pelo monólogo constante 
dentro da sua cabeça (talvez isso esteja acontecendo agora). Vinte 
anos após minha própria formatura, eu gradualmente compreendi 
que o clichê das artes liberais sobre “ensinar você a pensar” é na 
verdade a abreviação de uma ideia muito mais profunda, mais 
séria: aprender a pensar na verdade signifi ca aprender a exercer 
algum controle sobre como e o que você pensa. Signifi ca estar 
consciente e atento o sufi ciente para escolher ao que você presta 
atenção e para escolher como você constrói signifi cado a partir 
da experiência. Porque se você não consegue exercer esse tipo de 
decisão na vida adulta, você estará em apuros.

O discurso contemporâneo mais do que batido de que 
vivemos em uma correria de lebre sem fi m engole a litera-
tura e as manifestações artísticas de um modo geral. Mas 
este desencontro é sentido até quando vamos às ruas com 
insatisfações incontidas na mochila. [Não vá pensando que 
a literatura também te trará respostas.]

Uma boa leitura a todos.
E muito mais do que sorte.

Contato
twitter.com/jornalrelevo    
Facebook: Jornal Relevo
jornalrelevo@gmail.com
Edições anteriores:
issuu.com/jornalrelevo
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Curitiba está travestida de 
Macondo: não para de chover nunca 
mais. Só faz chover. E é uma chuva 
que solapa a alma, enchendo-a 
de melancolia. Porque quando 
chove mais de três dias seguidos, 
tornamo-nos monotemáticos, somos 
determinados pela água, o frio, o 
vento, o guarda-chuva ruim, calçados 
que encharcam, dificuldade para subir 
à vida e sair da cama, o papel precário. 
A chuva borra nosso coração. 

Mais do que a chuva, é viver 
custodiado pelas contas a pagar. Hoje 
era o cheque pré-datado do jornal, 
sexta-feira é a fatura dos livros, logo 
chega a conta de luz. Há dias em que 
dez reais parecem uma herança. Vejo 
que quando tenho mais do que cem 
reais sem destino no bolso sinto-
me liberto, sem freios para amar 
e desbravar os bares. Dinheiro, na 
minha mão, não é vendaval porque 
nunca tive muito para saber se gasto 
em excesso.

Bebo em excesso. Disso eu sei. 
Voltei com uma dor de garganta do 
Rio Grande do Sul e, além de maldizer 
a chuva, preocupo-me o dia inteiro 
com o progresso de minha tosse. A 
pneumonia deixou-me conservador. 
Minha casa é seis tipos de destilados 
e dois tipos de granola – e que mês 
difícil para garantir o suprimento 
da geladeira... Mas é a pneumonia 
o espectro que me perturba de 
madrugada. Troquei a cerveja pelo 
conhaque nos últimos dois dias. 

Parei de comer macarrão 
instantâneo, estou desconfiando 
do rumo das manifestações e serei 
jurado de um concurso de leitura 
dinâmica que não sei o que deve 

ser, mas paga bem. Sendo assim, 
poderei manifestar o que realmente 
importa na minha rotina: o direito de 
ter sexo casual com boas mulheres, 
de me embriagar respeitando a 
bebida e comer o que demore menos 
de vinte minutos para ser feito. 

Estou entrando em férias da 
universidade. Foi até um semestre 
tranquilo, embora confuso 
emocionalmente porque desejo 
uma amiga. Ela sabe e me reprime 
com todas as forças. Até já disse 
que a amo, mas minto, pois para 
amar eu precisaria de um outro 
coração, menos inverno e chuvoso. 

Hoje à tarde revi duas moças 
que dou aula e estavam afastadas 
porque em curso profissionalizante. 
Voltaram. Uma delas ficou 
emocionada ao meu rever. Ela se 
apaixonou por mim nos primeiros 
dias e sempre foi muito aplicada 
nas atividades na edícula. É uma 
querida. Semana que vem acabam 
as aulas, entramos de férias também 
e, antes disso, irei presenteá-la com 
um livro bom e bonito. Aos 15 anos, 
as paixões precisam ser respeitadas, 
mesmo que passageiras, até porque 
passageiros sempre somos do acaso e 
de nossos planos. Buscamos histórias 
como garimpeiros: neste ciclo 
sempre fui mais lama do que ouro. 

A outra moça, ah, a outra moça... 
Não sei se já falei com a minha 
chefe, acho que não porque seria 
errado, a outra moça eu levaria 
pra casa e cuidaria dela como uma 
rosa rara. As meninas que leciono 
têm entre 14 e 18 anos. Tenho esse 
ímpeto de abrigar aquelas que me 

cativam. Não fico trovando elas, 
querendo saber se têm namorados, 
se saem à noite, se têm rede social, 
essas coisas todas que considero 
trovar. É meu trabalho, enfim. Mas 
me entrego em algo que elas nunca 
saberão: sinto-me menos quando 
elas faltam e, no dia seguinte, cobro-
as como a um marido abandonado e 
carente. Por que faltou, senhorita? 
É a minha forma de amá-las. 

É inverno? Hoje, na hora do 
almoço, fui à casa de um amigo 
buscar um dinheiro esquecido. Na 
porta, a mãe dele. Neste dia de 
imensas preocupações por aqui, ela 
estava lá, à paisana. As suas palavras 
efusivas quando me viu deixaram-
me até constrangido. Abraçou-me e 
perguntou de minha vida amorosa. 
Diz que os amigos de seu filho se 
afastam quando começam a namorar 
sério. Mas não foi bem isso que 
aconteceu, mãe, ele mora com a 
sua nora agora, a frequência e os 
encontros estão em novo endereço.

Fiquei triste. Porque, intramuros, 
nos afeiçoamos sem parar, esses 
adolescentes encantadores em suas 
insuficiências, e não deve ser, assim, 
fácil quando nossos filhos saem 
para o ciclo da vida e nos privam 
dos amigos bêbados, namoradores, 
eufóricos, complicados, músicos, 
entusiastas, ateus, pobres, toda essa 
gente que está em busca de um lugar 
no mundo e melhor viver.

Minha filha sem nome, não saia 
nunca mais de nossa casa. 

 Mãe do amigo

Daniel Zanella
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Não é que não estivesse mais lá 
quando sua voz ecoou pela saudade. 
Sentia que o coração palpitava, 
palpitava-apito e era só. Teria 
atravessado o passado, teria querido 
tão amado presente, mas com ódio de 
cão, desejou o futuro. Não é que não 
fizesse falta no meio da prosa e da 
multidão. Sentia vontade da sua mão 
gelada, ainda sentia, o respingar dos 
seus dedos. Não sabia que do futuro 
brotaria a cena da sua despedida e 
sequer poderia imaginar que teria 
construído – sonâmbula – o início do 
fim.

No entreabrir do que não era, seu 
pé fazia pressão no pescoço dela e, 
embora houvesse amor, não existia 
(com)paixão. Do que ela não era mais. 
Me ama. Amo (acreditou responder). 
Seus músculos se contraíam, pois era 
ele que anunciava. Amor, você me 
sufoca agora, disse, sem balbucio e 
sem saber ter dito. O peso dissipou; 
o corpo dela, quase morto, aninhou.

Agora, sem alarde: acordou na 
cama desfeita e embora não soubesse, 
sentia. Sentia o futuro. Sabia que a 
porta tinha ficado destrancada toda 
a noite, entendia que os armários 
abarrotados não passavam de 
lembrança e mais, compreendia ter 
que comer comidas que não comia. 
Olhou no espelho, ela se olhou no 
espelho. Quem eu sou? Eu sou a 
força dos pontos e fins.

Deu um jeito no eixo, na coluna, 
sabe? Naquele fio que conduz a 
gente. Rearranjou a disposição das 
coisas e cores e tudo mais que não 
poderia nomear e procurou, sem 
saber o motivo, o peso daquele corpo 
n’outros corpos. Chá para dois, olhos 
nos olhos, testa com testa, até perder. 
Até achar, até ludibriar o iludibriável.

Pensou que aliviaria se tomasse um 
táxi hoje. Só hoje, estava tão cansada. 
Olhava tão perplexa pra sua voz, 
sentia tão mal seu corpo, engolia com 
melancolia sua crueldade. Fugiu da 
classe, nenhum saber eu quero mais. 
Pediu uma cerveja, poderia ajudar a 
te afogar. Só uma eu queria, uma vez 
sentir a beatitude que elas (elas ali, ó) 
sentem. Não sentia, não sentia mais 
nada porque você não reconhecia 
e então forjou felicidades. Forjou 
tão bem que sorria amenidades e 
disfarçou a dor no (último) trago de 
saudade.

Juliana Vallim
ikävä

Juan Valverde de Amusco 
Ant. Salamanca and Antonio Lafrery, 1560
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O velho Waldo praguejava e 
amaldiçoava os mosquitos que 
pairavam sobre lâmpada acesa, 
enquanto bebericava sua cerveja 
e deixava o cigarro queimar entre 
os dedos. Morava em uma pensão. 
Quinze reais por semana. Era um bom 
preço. Serviam café e pão com o que 
parecia ser manteiga, mas nunca tivera 
realmente certeza.  Sempre pensava 
que a hora de sair daquele lugar 
seria no dia seguinte, só que jamais 
conseguira deixá-lo. As paredes com 
infiltrações, o assoalho podre, o cheiro 
de urina, tudo parecia encalacrado 
em sua alma. Por mais que vivesse 
cercado de pessoas mortas e insetos, 
ele não conseguia e não queria se 
livrar de seu quarto.

Wal era velho e tomava pílulas, 
muitas pílulas. Gostava de fazer 
fileiras de pílulas de variadas cores 
para depois tomá-las com cerveja.  
Colocava-as no chão empoeirado e 
ficava mudando de posição para que 
o reflexo da janela pudesse tocá-las, 
e para que conseguisse enxergá-las 
reluzindo e brilhando como nunca. 
Aquilo o deixava maravilhoso.  

Estava sentado observando suas 
pílulas, até que alguém bateu na porta.

- Sim.
- Por acaso o senhor é o Waldocir?
- Não. Meu nome é Waldo.
- AH, SIM, PERDÃO. ESTOU 

PROCURANDO EXATAMENTE O 
SENHOR.

- Sim, entre.
O homem carregava uma mala de 

couro preta e surrada, com alguns 

grandes buracos que pareciam ter 
sido abertos à dentadas. A camiseta 
ensopada pelo suor, o cabelo 
ensebado, a barba grisalha e os dentes 
amarelos destacavam-se junto à 
barriga saliente.

- Então, senhor WALDO.

Ele fazia questão de destacar o nome 
do velho.  Talvez por acreditar que 
iria persuadi-lo mais facilmente, ou 
somente por gostar de gritar o nome 
das pessoas.

- Pois não.
- Recebi algumas informações 

sobre o senhor. Disseram-me que 
adora pílulas de todos os tipos. Antes 
que o senhor pergunte quem me deu 
a informação, vou logo avisando: 
não revelo o nome das pessoas que 
contribuem com o meu trabalho, 
senhor WALDO. Agora, vamos ao que 
interessa. Tenho muitas pílulas aqui 
nesta maleta. Um bocado. Das mais 
variadas formas, tamanhos, cores e 
cheiros. Possuo um arsenal de pílulas. 
Se estivesse na Segunda Guerra, 
poderia distribuir pílulas aos alemães 
e aos soviéticos, e eles guerreariam 
pela minha mercadoria e não mais 
pelo simples fato de tentar proteger ou 
tentar foder o rabo de Hitler. Por isso 
senhor WALDO, o senhor deve saber 
que o que está sendo oferecido é um 
produto de alta qualidade.

- Quanto? 
- Então, senhor 

WAAAAAAAALDO. Estipulo o 
preço de acordo com a necessidade do 

cliente. Para o senhor posso fazer um 
valor diferenciado. Talvez R$ 100 por 
dez pílulas. O que me diz?

- Fechado.

O velho foi até o banheiro, onde 
guardava suas economias num azulejo 
removível. Retirou uma caixinha de 
papelão de dentro e pegou o dinheiro.

- Está aqui.
- Oh, muito obrigado, senhor 

WALDO, foi um prazer negociar com 
o senhor.

O homem levantou ainda suado e 
dirigiu-se até a porta. Com o caminhar 
rastejante e a respiração ofegante deu-
lhe um leve aperto de mão, saiu, e 
desceu as escadas vagarosamente.

Wal fechou a porta e ficou um 
longo tempo observando as pílulas 
que acabara de comprar. Usou todo o 
dinheiro que reservara para a cerveja. 
Só tinha três garrafas na geladeira. Por 
um momento se arrependeu e pensou 
em alcançar o barba grisalha. Mas 
logo desistiu da ideia. Tirou as pílulas 
do plástico transparente e colocou-as 
no chão. Abriu uma cerveja e tomou 
a primeira. Tomou a segunda e pouco 
tempo depois já tinha mandado todas 
para dentro. 

Folhas e mais folhas caiam sobre 
a sua cabeça. Era outono. Estava 
descalço e pisava sobre as folhas 
enlameadas. Não podia sentir o 
cheiro de nada. Não podia tocar 
em nada. As pessoas passavam e 

não o notavam. Cru e transparente. 
Morto. Presenciou um assassinato. 
Presenciou um estupro. As pessoas 
simplesmente viam e não se 
importavam. TODAS AS PESSOAS 
PODIAM SER ESTUPRADAS 
E ASSASSINADAS. De repente, 
Waldo começou a apodrecer e as 
coisas à sua volta ficaram cinzentas. 
Permaneceu estático por um tempo, 
piscou, e já não estava mais ali. 

O rio corria lento, e ele observava a 
água preta transbordando e atingindo 
seus pés. Ela os tocava de forma suave, 
mas atrevida.  Pouco tempo depois a 
água batia nos tornozelos e não parava 
de subir e subir. Waldo estava tomado 
pela água escura, que mais parecia 
carvão líquido. De repente olhou 
para o alto. Lágrimas densas e negras 
caiam do céu. Era como se todos os 
seres humanos estivessem chorando o 
que de mais podre afeta, rasga e fere 
suas vidas. Era como se estivessem 
matando os anjos e libertando todos 
os demônios. As gotas tocavam o 
rosto do velho, escorriam, caiam e 
morriam sobre a pele. 

Avistou uma mulher nua. Os seios 
pendiam. Eram fartos e tinham cor de 
castanha. Ela se aproximou e o velho 
tentou tocá-la. Mas ela desapareceu em 
meio às lágrimas pretas que insistiam 
em brotar de nuvens brancas.

Era novembro. Novembros 
geralmente são quentes. Até a chuva 
é quente. O velho, ainda encharcado 
por ilusões, tremia.

Victor Hugo Turezo
Lágrimas negras no 16
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CACHIMBO DE VIDRO, FLORES E OSSOS
Organização: Adriana Zapparoli

ESQUELETOS DO NUNCA

Por Límerson Morales

Ocorreram algumas alterações por 
aqui. Talvez a cor do suporte anular 
acoplado aos candelabros. Enquanto 
queima o minuto em parafina gotejam 
ralas porções previamente filtradas 
de sádicos recursos expressivos. Isso 
esteve em questão desde quando 
cintilou na língua o sabor de papilas 
despejadas nas pupilas da primeira 
plateia. Talvez não. A degustação 
termométrica involuntária e oscilante 
das maravilhosas identidades requer 
uma aparelhagem resultante de 
ferramentas hábeis em penetrar 
trânsitos, e não da estruturação 
científica de todas as suas 
funcionalidades.

Por Claudio Daniel

Vitrais; estátua africana; cúpula-
cogumelo; o cheiro do cachimbo; 
voz monótona; fatias de alcatra; um 
pão sem gosto de nada; relógio de 
pulso; imobilidade; súbito, enormes 
tetas brancas, sob o decote verde.

(Casa do Quem?, 1972)

Domingo

NOITE BELIZ

por Guilherme Junqueira

BEBENDO O =FOGO= DOS BEAT`S, ESCREVENDO COM O 
SANGUE DAS MADRUGADAS PAULISTAS BELIZ É O MAIS 
TRISTE DOS DIABOS. AUGUSTA MELANCOLIA INVADE PRÉDIOS 
PONTIAGUDOS, BOCAS DE BANG BANG BEIJAM O CÉU CINZA-
GRAFITI, A LUA EMUDECE E TECE SOLTA TEIAS DE ARANHA 
SOBRE AS NINFAS DO ASFALTO, OS SIGNOS SE FUNDEM. FEL & 
FAÍSCAS.

Juan Valverde de Amusco 
Ant. Salamanca and Antonio Lafrery, 1560
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Olhava a cidade passando pela 
janela do banco do carona, enquanto 
evitava pensar. Sentia aquele 
cansaço físico típico de um dia longo 
de trabalho, acrescido de um certo 
descaso moral, natural deste início de 
ciclo. Desviava os olhos das arapucas 
publicitárias que competiam entre si 
pela minha atenção, simplesmente 
porque sei que funcionam e, 
naquele dia, pretendia manter minha 
autoestima a salvo.

Foi neste ponto que a rua gritou pra 
mim, e entre o ruído desarmônico 
do cotidiano, que sempre me soou 
mais como uma súplica da polis 
que adoece sob um exoesqueleto 
perfumoso e verde de cidade-sorriso, 
pude testemunhar o caminhar do 
mais forte.

O manto do mendigo

Era tudo, menos comum. Seus 
passos sobrepunham-se ao caminho 
com superioridade, o cabelo 
desgrenhado lhe caía como uma 
coroa. E enquanto seguia dominando 
cada centímetro do trajeto, sobre 
seus ombros dormia o manto que é 
próprio dos grandes homens. Já não 
lhe importavam os sapatos rotos, 
pois são marcas dos que sobrevivem; 
as roupas batidas apenas lhe 
aumentavam a altivez. E os buracos 
no manto eram lições de humildade 
que o rei (ignorado) da pólis dava a 
meus olhos de burguês.

Enrico Boschi
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ele vinha com tremores
era grave, sério e louco
sorria de uma forma incompreensível
sem se divertir
e era tão quieto
sempre enfiado nos seus próprios pensamentos
olhando para o meu chão com tristeza
como se estivesse definhando
como se dissesse: não há nada no mundo além da própria mente. 

todos os homens que conheci eram bêbados, intratáveis
violentos, insanos ou insones
mas dormiam aqui
todos bebiam e dormiam aqui

este homem sabia ir embora
com despedidas dolorosas
com seu passo desolado
com seus poemas manchados de álcool
com seus dedos borrados de tinta
com seus óculos grandes e olhos pequenos
com sua mania de nunca aceitar o aceitável
com seus truques de ilusionista
com sua aliança de ex-casado
com o seu ar atlântico 
com seus crimes sem castigo
com o seu cheiro hipnótico
ele sabia ir embora

a última vez que esteve aqui
ele apertou os olhos
como fazem os homens que sabem quebrar os nossos ossos 
olhou para mim como se olha para uma fera  
e com o ar de quem conta uma tragédia para uma criança 
me disse que eu nunca conseguiria lhe fazer mal
 
eu espero pacientemente que ele durma comigo
ele jamais vai dormir
então me deito na cama, nua, acendo um cigarro
e deixo o diabo sorrir. 

houve uma certa vez um homem que não dormiu aqui

Eva Parisi

Juliana Frank
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Ter amigos escritores nem sempre 
é bom. Tenho centenas de amigos 
escritores e, sendo crítico, esse tipo 
de relação me traz alguns problemas. 
Como ser imparcial? Como construir 
uma crítica negativa e conseguir se 
desvencilhar, por algum momento, da 
relação afetiva? Não há uma fórmula 
ou um modo padrão para seguir, mas 
como tenho sorte nesse aspecto, mais 
uma vez resenho um livro de um 
amigo que é um grande escritor.

Ainda desconhecido do grande 
público, Alexandre Kramer, colega de 
graduação e de magistério, há algum 
tempo trabalha em um extenso volume 
de poemas intitulado Sinfonias 
Urbanas. Neste volume, Alexandre 
Kramer reúne poemas escritos em 
várias fases de sua trajetória poética. 
Desde poemas escritos na época da 
graduação em noitadas regadas a 
grandes quantidades de álcool, nas 
quais eu estava presente, até sua fase 
mais madura, atual, mas não menos 
inquieta.

Parece que em seus versos há 
a presença constante de uma voz 
que grita, acusadora, as mazelas e 
hipocrisias de um ambiente urbano 
decadente, sujo, sombrio e grotesco, 
às margens do absurdo do cotidiano. 
Há grande influência de Baudelaire, 
Leminski, Cacaso, em sua poética 

que é bastante diversificada. 
Alexandre Kramer não propõe 
soluções utópicas para resolver todos 
os problemas sociais que nos assolam 
todos os dias como um arrogante 
revolucionário panfletário, pois seus 
questionamentos vão muito além 
da simples revolta social coletiva. 
Seus poemas denunciam, de forma 
visceral, questões existenciais que 
não são transparentes nem óbvias em 
um status quo dominante. 

As rimas irregulares, a ausência de 
métrica e cadências diversificadas 
conferem um tom bastante leve aos 
poemas de forma geral, tornando a 
leitura fácil e agradável. São muito 
eficientes seus flertes com a poesia 
concreta, o que confere um tom 
lúdico a alguns poemas. Seus poemas 
são de extremo bom gosto, dignos 
de leitores atentos aos meandros 
poéticos dos mais rigorosos. Resta 
esperar o Sr. Alexandre Kramer 
publicar o livro e, enquanto isso não 
acontece, o caro leitor pode ter uma 
prévia lendo alguns poemas seus por 
aqui. Evoé!

ALEXANDRE KRAMER: 
HERDEIRO DOS MALDITOS

Troncos pontiagudos
Cinzas
Pontudos
Olhando
O
Céu
ceu
fel
re
fel
teu
No
céu
mor
reu
Ca
bo
Se
fo
Descobriu
o
cheiro
podre
da
vi
da
vi
dá
vi
dá
vi
da

estou curado!

Para Pessoa
o poeta finge.
Para mim
O poeta mostra o mundo.
O mundo é um fingimento,
E o fingimento é o mundo.
Se Pessoa tem o mundo como um 

fingimento,
eu tenho um fingimento como o 

mundo.
Somos duas pessoas
Reféns desse mundo fingido.
Eu e Pessoa,
Fingindo um mundo 
por querermos viver
Onde exista apenas a nossa verdade
E não precisemos fingir para viver 

de verdade. 

 
Concreto Mundo de poeta

Daniel Osiecki

Toda terça

Alexandre Kramer
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Lourenço  Mouro

Anotações ruins #1

Primeiro gostei sem gastar
Depois gostei de gozar
Aí gozei sem gostar
Por fim gozei pra gastar

O gozo, o gosto, o gástrico;
gastei tudo.

diálogo fictício #17

(diz, exausto) - Estava procurando 
os motivos que eu deveria encontrar 
para ter pelo que me preocupar.

- Achou algo?
- Não vi nada. Isso me preocupa...

Hipomania #2

Primeiro do posso ao poço para 
para, perdão, posterior passagem ao 
paço do próprio posso, e tudo isso 
posto num só passo.

poema fraco #1

forte foi a forma com que você se 
fez fortuita.

fosse de meu feitio esse esfomear 
afortunado,

faria o favor de folhear a um final.
mas fui falsificar felicidade, -
- e hoje me falta força.
nada faço que fugir.
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O prefácio de Franco Volpi ao A arte 
de lidar com as mulheres, do filósofo 
alemão Arthur Schopenhauer, é ao 
fim interessantíssimo. A intenção 
clara do texto é não só desculpar a 
misoginia schopenhaueriana, posta 
na conta do humor (‘é só uma 
piada’), mas também desculpar a 
misoginia da história e da filosofia 
ocidentais. Aliás, a palavra correta 
aqui é justificar, ou seja, demonstrar 
a justiça (histórica, universal) e 
legitimar as falas que calavam (ainda 
calam) a mulher. Contudo, nesse 
processo, Franco Volpi evidencia 
aquilo mesmo que o cega ou que 
ele se recusa a ver: o apagamento 
sistemático da figura feminina 
não por alguma sua inferioridade 
intrínseca, natural, mas dentro da 
própria construção discursiva dessa 
inferioridade. Vejamos o que ele nos 
diz:

6. Seja como for, a tradição do 
pensamento ocidental, apesar 
da diversidade das posições, 
das tendências e das escolas 
que a constituem, mostra uma 
surpreendente compactação ao 
remover, de princípio ou de fato, 
o sexo feminino, excluindo-o de 
um papel ativo na filosofia. Se o 
paralelo não suscitasse hilaridade, 
e se alguém já não o tivesse 
proposto, poderíamos arriscar a 
seguinte tese: assim como Heidegger 

afirmou que a filosofia ocidental é 
caracterizada pelo “esquecimento 
do Ser”, poderíamos sustentar que 
ela é marcada por outro muito mais 
escandaloso: “o esquecimento da 
mulher”.

O que me chama a atenção nessa 
fala, fora a questão posta, tanto 
histórica quanto metafísica, é que o 
paralelo traçado entre o esquecimento 
do ser e o da mulher seja, para mim, 
mulher, trágico, e nele provoque não 
só o riso, mas a explosão. A misoginia 
profunda de Franco Volpi tanto ri 
escandalosamente do esquecimento 
da mulher quanto esquece a mulher 
no tempo mesmo em que irrompe: as 
mulheres jamais seriam suas leitoras? 
Ou jamais chegariam a compreender, 
a penetrar esse discurso? Ou seriam 
obrigadas a capitular diante da 
verdade? Esta verdade (?):

 7. (...) na República, ele (Platão) 
reivindicou a igualdade dos direitos 
para as mulheres, admitindo-as até 
no estudo da filosofia: infelizmente, 
o fato é que nessa obra ele ilustrou 
apenas uma utopia. Já no Timeu, 
quando expôs a doutrina das 
metempsicoses, Platão afirmou 
que as almas são originariamente 
masculinas: as que vivem 
indignamente seriam destinadas a 
reencarnar num corpo feminino e, 
se novamente se comportassem mal, 

transmigrariam para o corpo de um 
animal. Desse modo, ele terminou 
por atribuir à mulher o estatuto de 
ser inferior, a meio-caminho entre o 
homem e o animal.

O homem ocidental clássico tem 
horror ao animal. Por animal entende 
aquilo que deixou de ser, aquilo a 
que se tornou superior e que deve 
necessariamente dominar. O homem 
ocidental construiu sua identidade 
tendo como alter, como outro, não 
a mulher, mas o animal. A mulher 
só passa a ser também o outro num 
momento posterior da dominação 
do homem sobre a natureza. E para 
justificar sua ascensão sobre qualquer 
ser, o homem imediatamente o 
associa, o assemelha ao animal. Keith 
Thomas nos conta, em O homem e o 
mundo natural, que crianças, jovens, 
pobres, negros, loucos, povos inteiros 
e, é claro, mulheres são comparados a 
animais, sobretudo até o século XIX, 
quando a biologia ganha o status 
de conhecimento e os animais têm 
reconsiderado o seu valor. Mas ainda 
no século XX o mesmo expediente 
é usado: antes e durante a Segunda 
Guerra os judeus são descritos como 
ratos, para ficar em um só exemplo. 

Quanto às mulheres, seguem 
animalizadas, ou melhor, seguem 
carregando a pecha que hoje pesa 
menos sobre o animal: praticamente 
todo o discurso midiático e muitas 

vezes também o biológico gira 
(propositadamente) em torno do 
estereótipo da mulher superemotiva, 
irracional. Seres irracionais não 
fazem filosofia, lugar primeiro da 
razão. Aqui o lugar de Franco Volpi.

Ainda bem que a neurociência nos 
salva.

O ESQUECIMENTO DA MULHER NA FILOSOFIA – FRANCO 
VOLPI E SCHOPENHAUER

Tággidi Ribeiro
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A gata pequena se arrasta 
entre os lençóis. Veste uma 
roupa cirúrgica para não 

lamber o corte recente. Foi castrada. 
Encostada na cabeceira da cama e com 
um livro nas mãos, ela fi ca pensando 
nos gatos que andam vestidos. Que 
contrassenso! Gatos já têm uma 
roupa confortável que lhes aquece no 
frio e lhes deixa confortável no calor. 
Por que as pessoas insistem em vestir 
os gatos? Ela vê o que acontece com a 
sua gatinha. Uma roupa de pano num 
animal peludo se torna em poucos 
dias num trapo malcheiroso. 

O livro aberto repousa no colo e 
ela fala alto para se ouvir melhor. 
Gostaria de escrever como a escritora 
que lê. Que capacidade em descrever 
poeticamente a realidade sem poesia 
tem essa mulher! Escreverei assim 
algum dia? Assim, também é demais. 
Dez por cento já está bom. 

A gata continua lambendo a roupa 
de pano, confusa que está, achando 
que mudou de pele. Ela se vê através 
do vidro do boxe. É uma mulher de 
50 anos presa a uma cama há 15 anos, 
presa a um quarto, a uma casa. O 
mundo de fora lhe causa pânico. Ela 
não sai. Nunca sai. A velha zeladora 

do prédio compra, religiosamente, 
dois pães, um mamão pequeno e 
duas laranjas, todos os dias. Uma vez 
por semana ela compra dois pães, um 
mamão pequeno, duas laranjas, um 
litro de leite, um pé de alface e três 
tomates. A cada quinze dias compra 
dois pães, um mamão pequeno, duas 
laranjas, um litro de leite, um pé de 
alface, três tomates, duas coxas de 
frango, meia dúzia de batatas e dois 
salsichões brancos. 

Ela vive na cama rodeada de gatos. 
O gato preto tão velho quanto ela, a 
viu tentar cortar os pulsos e, sabe lá, 
por conta da sua loucura em forma de 
choro, quem sabe por que ele 

 
grudar no assoalho; um grão de 

ração fora do pote. Coloca a água 
para ferver e fi ca de guarda em frente 
à chaleira. Desliga metodicamente o 
gás, quando a água começa a entrar 
em ebulição. Passa a mão pelos ralos 
fi os de cabelos que lhe restam na 
cabeça e conversa com o gato que 
se enrosca entre suas pernas. Uma 
colher rasa de café é o sufi ciente para 
seu gosto e além do mais é preciso 
economizar. 

A zeladora já andou falando que 
gasta mais tempo do que antes 
para fazer as compras, porque 
ultimamente tem mais clientes na 
padaria. A senhora nem imagina, 
dona Izabel, lembra que eu ia até 
a padaria e comprava seu pão e as 
frutas em quinze minutinhos, não é, 
mas agora não dá mais, acho que é 
por causa da construção do prédio 
ao lado. Todos vão tomar café na 
padaria. Aí eu gasto mais tempo... 
A senhora sabe... Aí eu tenho que 
sair mais tarde do prédio, porque eu 
preciso dar conta de limpar os oito 
andares antes de ir embora. E no 
outro dia eu me atrasei, porque a fi la 
do banco virava a esquina, e peguei 
o ônibus mais tarde, tão cheio, tão 
cheio, que cheguei a minha casa 
quase dez horas da noite. Então, a 
senhora sabe, dona Izabel, a gente 
vive com tão pouco! 

Ela sabe. Mas a aposentaria do seu 
marido não aumenta, só faz diminuir. 
Ainda assim ela pagará mais para a 
zeladora, sem dúvida. Dona Olímpia, 
que seria de mim sem a senhora? 
Há quinze anos ela vivia uma vida 
previsível e segura. Tediosamente 
segura. Ele organizava tudo na casa. 
Sabia de tudo. Onde ela esquecia as 

chaves. O melhor lugar para comprar 
o vestido para a cerimônia de entrega 
da medalha que ele iria receber por 
ter sido um funcionário exemplar na 
empresa. A lata onde deveria fi car o 
café. O melhor lugar para as batatas 
descansarem, lugar escuro e fora da 
geladeira. 

Ele pedia para ela limpar melhor a 
pia do banheiro, por que havia fi os 
do cabelo dela grudados lá. Sim. 
São seus fi os de cabelo, por que são 
loiros e longos. Os meus são pretos, 
logo não são os meus cabelos que 
estão grudados na pia do banheiro. 
São os seus. Metodicamente, antes 
de dormir, e isso desde a noite de 
núpcias, ele entrava no banheiro e 
saia de lá vestindo o pijama e com 
as roupas de trabalho nas mãos, para 
serem penduradas no cabide atrás 
da porta do quarto. Deitava na cama 
de barriga para cima, ligava a velha 
televisão no noticiário das nove, 
assistia o noticiário, dizia, boa noite, 
Izabel, apagava a luz e roncava. 

Nos últimos anos eles já não 
faziam sexo. Quando casaram, sim, 
sexo uma vez por semana. Depois, 
uma vez a cada quinze dias. Mais 
tarde uma vez por mês. Repetiam 

Pânico

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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o mesmo ritual. Primeiro ela. Ia 
para o banheiro e vestia a camisola 
longa. Depois ele, e voltava de 
pijama. Roupas do trabalho no 
cabide. Ligava a televisão, apagava 
a luz, deitava de barriga para cima, 
pegava a mão dela e apertava com 
força. Sinal que fariam sexo. Viam-
se de frente um para o outro e ele 
pressionava os lábios secos nos dela, 
enquanto esperava o desejo chegar. 
Levantava a camisola da mulher e 
abaixava a calça. Depois abaixava a 
própria calça de pijama até os joelhos 
e fazia um sexo previsível, enquanto 
acompanhava o noticiário das nove. 
Tudo previsível. Tediosamente 
previsível. 

Ela nunca soube por que não 
tiveram filhos. Ele dizia que ela 
era estéril. Ela nunca soube se 
isso era verdade, porque ele nunca 
deixou que ela fosse ao médico para 
saber se isso era verdade. Ela não 
tinha família. Cresceu num abrigo 
para meninas e saiu de lá casada 
com ele, aos dezesseis anos. Ele 
cuidava da administração do abrigo. 
Conheceram-se quando tinha oito 
anos. Ele já era adulto. Uma vez 
por mês aparecia na instituição com 
papéis para serem assinados. Era 

contador. Antes lhe trazia caramelos. 
Depois flor. Anos mais tarde, o 
pedido de casamento. 

Ele ensinou tudo a ela. O ponto 
certo do feijão e a soltura do arroz. 
Diariamente, após escovar os dentes, 
pentear os cabelos e vestir sua roupa 
de trabalho, ele sai para comprar 
dois pães, um mamão pequeno, 
duas laranjas e o jornal. Uma vez 
por mês lhe trazia uma barra grande 
de chocolate. Quando ela revelou o 
desejo de ter filhos, ele lhe trouxe 
um gato. Mais tarde uma gata. Os 
bichanos namoravam diante dos 
seus olhos assombrados. Como se 
lambem e são carinhosos um com 
o outro. Eu gostaria de uma relação 
assim! Quando disse

isso para ele ouviu um sermão. 
Não sabia que era feio observar os 
animais fazerem estas coisas? O que 
ela queria? Não lhe bastava casa e 
comida? Que mais precisava para 
viver? Não estaria sendo ingrata 
com ele, que lhe dava tanto? Sim, 
ela estava sendo ingrata, concluiu 
rapidamente, porque se não fosse por 
ele, poderia estar naquele abrigo até 
hoje. Quantas meninas continuavam 
morando lá depois de moças. 

Quantas! 

E os gatos namoraram e copularam, 
e tiveram filhotes que ela tratou 
como se fossem filhos. Um dia ele os 
levou embora e ficaram apenas dois 
machos, que era para não ter mais 
sem-vergonhice na frente dela. O 
gato preto e o gato amarelo. Um dia, 
dona Olímpia chegou com a gatinha 
tigrada. Foi abandonada, dizia ela, e 
a senhora gosta tanto dos bichinhos... 
Anda tão triste. Vai lhe fazer 
companhia. Um amor. Sei até onde 
podem castrá-la. E a gata juntou-se 
aos três. Mas isso foi depois. 

Um dia, enquanto tricotava um 
cachecol para ele, recebeu a notícia 
que ele havia sofrido um ataque 
fulminante do coração. Morreu na 
hora. Ela tinha trinta e cinco anos 
e foi a última vez que viu a luz do 
sol. Cada punhado de terra que era 
lançado sobre o caixão do marido 
representava um punhado de 
escuridão que enterraria sua alma. 

Neste dia chegou à sua casa e tomou 
muitas gotas de sedativo para gatos. 
O sedativo que ele ministrava ao 
bichano, quando este ficava agitado. 
Ela adormeceu por horas a fio e 

Cléo Busatto

mesmo depois de despertar, ainda 
sob o efeito do remédio, continuou 
na cama, não sabe por quanto tempo. 
Ficou. Os animais reclamaram pela 
comida e limpeza da caixa sanitária. 
Ela não tinha clareza do que estava se 
passando e se deixou levar. Quando 
voltou a si tentou fazer o que nunca 
fez. Sair para comprar pão. Mas ficou 
imobilizada na beira da calçada, 
enquanto os carros passavam 
velozmente. A luz ofuscante do sol 
da manhã feria-lhe os olhos. Ela os 
deixou semicerrados e o medo foi 
crescendo dentro dela. O medo. A 
taquicardia. A falta de ar. A tontura, 
tremor e formigamento. Sentiu a 
visão embaçar e a boca ficar seca. 
Ondas de frio percorriam seu corpo. 
Sentiu que iria morrer. Melhor assim, 
pensou, melhor assim. 
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do orgânico. cutânea da sub-
ordem . ser lesma. deslizando 
tempo em sombras fluorescentes. 
impregnando reminiscências áridas. 
circulando em paisagens que não 
cessam. colecionando espetentáculos 
sensoriais de imperfeições. 
mucosiando luminosidade carcaça 
chão cimentado e muro. devorando 
raízes. osmose de achegos e desalento 
de indefinido impulso poético. cada 
vez mais descobrindo descobertas. 
emaranhada de flor em flor. alheia 
a cada coisa não acontecida ao seu 
redor. um jeito de criar habilidades de 
desaparecer no meio da luz. ocupando 
espaços invisíveis . acumulando 
esconderijos. caracoleando 
tempestades. residindo em lugares 
obscenos a investigar fartos 
segredos em gosmas misturadas. 
compartilhando umidezas delicadas 
nas profundezas oníricas de lonjuras 
e abismos incuráveis.

Fran Ferreira

Fran Ferreira

Quando criança eu rezava
para que a morte levasse a mim e meus parentes de ataque cardíaco.
à noite
em sono profundo
no silêncio de casa.
Já me espantavam as mortes violentas
pelo crime
pelos acidentes
pela guerra.
Hoje não penso apenas em mim e na família
Gostaria, será utopia?
Que a morte leve a mim e a todos
como uma mãe leva um filho.

No colo 
da morte

Glauber Vieira
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Os burocratas subalternos, insatisfeitos com as ordens estabelecidas, 
decidiram, por votação democrática, quebrar o protocolo e começaram, 
distintamente, a utilizar a oralidade informal para fugir à rotina. Sendo 
assim, o atendimento ao público ganhou mais alegria e os dias se 
coloriram. Indefinidamente.

Até que, certo dia, chegou a gíria e, formalmente, os devorou.

Com o uso de sofisticados computadores de última geração, bebês 
fascistas & metafísicos são processados em laboratórios transcendentais 
por especialistas em Leibniz.

Histeria

SISTEMA

um

Giuliano Quase

Juan Valverde de Amusco 
Ant. Salamanca and Antonio Lafrery, 1560
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A hóstia é um pão; por conseguinte, 
depois de ingerida, irá se misturar ao 
material fecal e será expelida junto 
com o milho e a macarronada; sendo 
assim, o católico deixa de ser sagrado 
e passa o corpo de cristo (junto com 
a carne moída e as azeitonas) para os 
ratos e baratas e tudo quanto é tipo de 
criação divina que vivem nos esgotos. 
E o vinho, é claro, é jogado fora pela 
urina e ainda dá um trabalho pro teu 
fígado. Enquanto isso acontece, Thor 
e Odin, bêbados como uns gambás, 
riem até cagarem nas calças – depois 
se aquietam, pois a situação se torna 
muito embaraçosa. Enfim, grande 
bênção!

Consubstanciação

João Dusi

Então era assim: os amigos e suas 
namoradas se reuniam todos os 
finais de semana. Durante a semana, 
estresse, compromissos. Mas na 
sexta e nos sábados a casa virava uma 
zona. Eles eram donos da parada. 
De repente, um dos três casais tinha 
vontade de trepar. Simplesmente 
iam pro quarto. O barulho era 
normal e não incomodava. Havia 
até uma competição entre os casais 
de ruídos produzidos no quarto, 
enquanto os demais estavam em 
outras atividades na sala. Um dia, um 
dos rapazes ficou com tesão, foi pro 
quarto com a namorada e não teve 
ereção. Eles simularam uma transa, 
compondo ruídos mais altos do que 
o normal para não saírem com cara 
de falidos até no sexo, como já eram 
na vida financeira. Fora do quarto, a 
interpretação era de sexo. Virou piada 
e mímica em forma de teatro. No fim 
das contas, ela concluiu numa dessas 
lembranças: “É igual lá dentro, só 
que aqui na sala, diante dos amigos, 
você não me bate publicamente”, 
enquanto simulava a transa e gemia 
na sala – a namorada do defunto.

A namorada do defunto

Victor Amaral
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Sério. Sempre acreditei que 
o tempo apagava tudo e que 
passadas algumas voltas 

ao sol, eu voltaria a ser o mesmo 
de antigamente, mas não, eu me 
enganei.

Lembro-me de Alice, de seus 
cabelos negros e lisos que corriam 
volumosos até o meio de suas costas, 
contrastando com sua macia pele 
branca. Lembro-me de seus lábios, 
doces como mel e quentes como o 
fogo. Aliás, seu corpo inteiro ardia 
como fogo, quando colávamos 
nossas peles suadas. Lembro-me 
de que cada toque descarregava 
pequenas ondas elétricas, que 
impediam que nossas mãos se 
afastassem de onde tocávamos – não 
que nós desejássemos nos soltar, pelo 
contrário, pelo menos é a parte de que 
gosto de me lembrar – e causavam 
arrepios que faziam com que o calor 
aumentasse cada vez mais naquele 
meu quarto bagunçado.

Por falar nisso, lembro-me do 
meu quarto e de todas as mulheres 
que se deitaram sobre a minha 
cama. Diana, a morena impaciente 
que transformava nossas noites em 
delírios frenéticos. Diana nunca 
vinha sozinha, sempre trazia alguns 
amigos alcoólicos – geralmente entre 
12 e 15 anos de idade – e uma amiga 
que vinha em pó. Acho que nunca 
vi algo tão bonito. Naquelas noites 
de verão, o Led Zeppelin dava o 
som, enquanto Diana dava as cores, 
geralmente em fileiras brancas nas 
suas costas morenas. Eu era um 

homem de sorte. Nessa época, só 
me preocupava em escrever alguma 
porcaria odiosa por semana, e eu 
teria seis dias pra aproveitar. 

Acho que minha cozinha nunca 
teve nada além de pizza e minha 
geladeira só tinha latas de cerveja pra 
contrastar com suas paredes brancas 
– isso me poupava um bom tempo, 
nunca fui muito ligado em cozinhar e 
tudo mais. Minha casa se dividia em 
três peças. Meu quarto, que era meu 
santuário, uma sala dividida ao meio 
com a cozinha – uma mesa de canto, 
uma geladeira e um par de banquetas 
– e um banheiro. Nunca precisei de 
mais que isso. Nunca precisei de 
espaço, nunca tive muita coisa que 
precisasse ser carregada.

As coisas dificilmente me 
incomodavam. Chiara era uma 
jornalista italiana que trabalhava 
comigo na redação do jornal – no 
qual eu pisava uma vez por semana 
– e sempre me lembro de seus beijos 
com gosto de vinho, beijos tintos, 
beijos rosados e beijos brancos. Não 
importava, sempre tinha gosto de 
vinho. A primeira vez que ficamos 
a sós, descobri que todo aquele 
corpo poderia ter gosto de vinho. 
Acho que eu acabei levando aquela 
mulher à loucura. Ela queria se 
divorciar e vir morar comigo a todo 
o custo. É claro que eu não estava 
disposto a trocar a minha liberdade 
por ela – era isso que ela pensava – 
e quando eu acordei, um dia depois 
de uma de nossas conversas, com 
a cabeça quase explodindo, vi 

meu carro riscado, acho que ela ia 
escrever ‘CANALHA’, mas ela não 
terminou. Tentei entender o porquê, 
e vi um salto quebrado. Logo ela, 
Chiara parecia ter nascido de salto 
alto, muitas vezes era a única coisa 
que ela trajava quando ficávamos a 
sós, mas aquela noite ela deve ter 
abusado do vinho. Um ou dois dias 
depois disso, nos encontramos na 
redação, era fim de expediente – eu 
não ousava aparecer quando a sala 
estivesse cheia, havia ali muitos 
maridos furiosos – e ela vestia um 
desses terninhos femininos – que, 
por sinal, caíam muito bem nela –, 
pude perceber que seu joelho estava 
um pouco machucado. Não pude 
segurar o riso e antes que ela pudesse 
dizer alguma coisa colei meus lábios 
nos dela. Alguns minutos depois, 
ela admitiu pra mim, que havia sido 
difícil manter o silencio naquele 
banheiro apertado. Ali mesmo, 
com todos aqueles azulejos branco-
floridos de testemunha, nós reatamos 
o nosso caso, e ela voltou a me visitar 
quase que semanalmente – sempre 
cuidei para que ela não encontrasse 
Diana ou Isabelle – mas mesmo 
assim, foi inevitável. Numa outra 
manhã conclui que eu estava certo, 
era ‘CANALHA’ mesmo que ela 
pretendia escrever.

Como comentei anteriormente, 
eu evitava conviver com maridos 
furiosos, por isso evitava aparecer 
na redação durante o horário normal. 
Mas isso não tornava minhas idas 
mais fáceis. Obrigatoriamente eu 
encontraria Martin. Ele sempre 

Nunca achei que fosse tão difícil deixar alguma coisa para trás.
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fora um grande amigo, e quando 
terminamos a faculdade, ele até me 
convidou para ser sócio no jornal. 
Na mesma época eu estava lançando 
meu segundo livro, e alguns editores 
me chamavam de Rei Midas, mas 
modéstia à parte, eu deveria ter 
aceitado. Bem, na realidade não. 
Martin não ficou ofendido, pois 
eu fiz o máximo para que ele não 
ficasse. Ele era meu amigo, mas 
eu não entraria no barco furado 
que dez anos depois me contrataria 
para publicar uma história semanal 
recebendo uma fortuna. Talvez não 
estivesse tão furado assim, penso 
eu agora. Além de meu patrão e 
melhor amigo, nós tínhamos um 
laço, que acho que ele nunca soube, 
ao menos é isso que me alivia e, ao 
mesmo tempo, me tira o sono todas 
as noites desde que envelheci. Eu sou 
pai das netas dele. Isabelle me deu 
duas garotinhas maravilhosas, que 
infelizmente só podem me chamar de 
tio. Primeiro nasceu Marina e pouco 
mais de um ano, um pouco depois 
de Isabelle completar 20 anos, veio 
Vanessa. Ambas batizadas por mim. 
Eu acho que mereci isso, afinal, meu 
sangue corre na veia dessas meninas. 
Ao menos é isso que a mãe delas me 
disse por todos esses anos. Não acho 
que Isa mentiria para mim. Aquele 
babaca do marido dela mal deve tê-la 
tocado. Se ao menos ele tivesse visto 
ela nos seus anos dourados, como 
eu vi... Não havia nada mais belo no 
mundo do que a filha do meu melhor 
amigo com aquela barriga imensa. 
Ela chegava sempre de tardinha, e eu 
não conseguia resistir. Sendo sincero, 
nunca achei que mulheres grávidas 

fossem tão atraentes, até o dia em que 
ela chegou de tarde, acho que estava 
chovendo bastante, ela vestia uma 
blusa cinza sem mangas, e estava toda 
respingada da chuva. Logo percebi 
que ela estava chorando, abracei-a 
e perguntei o que havia acontecido 
– nos últimos meses tínhamos nos 
visto toda semana e quase todos os 
dias, e muitas vezes eu não tinha 
paciência pra sair no meio da coisa 
procurar alguma farmácia – e ela me 
disse que eu iria ser pai.

Ela era uma coisinha recém-
casada, com 18 anos e incrivelmente 
maravilhosa. Eu tinha um pouco 
mais do dobro da idade dela, e nunca 
havia morado com mulher alguma, 
além da minha mãe e duas irmãs, 
quando eu ainda era garoto. Nunca 
reparei até onde isso iria, até que 
dia após dia, eu vi aquela barriga 
crescer, enquanto ficávamos deitados 
na cama em forma de conchinha, e 
ela pegava minha mão e colocava 
sobre a barriga e dizia com doçura 
‘essa é a mão do papai’. Nessa época 
eu percebi que deveria dedicar mais 
tempo à minha doce Isabelle, e esse 
foi o real motivo pelo qual eu quase 
nunca mais vi Chiara – certos hábitos 
levam algum tempo para serem 
controlados e então parados –, nem 
Diana e suas combinações perigosas. 
Acho que o que mais me deixou puto 
era que o marido da minha mulher 
aparentava ter medo de chegar perto 
dela durante a gestação, mas, acho 
que no fundo eu agradecia por isso.

Já que estou em sinceridade, bem 
mais no fundo, eu acho que gostaria 

de ter contado a Martin sobre o nosso 
laço familiar. Eu provavelmente teria 
morrido antes dele – mesmo com ele 
estando de cama, mal conseguindo se 
mexer –, mas eu não tive coragem. 
Visitei meu velho amigo em seu leito 
de morte, e não consegui tocar em 
uma palavra sobre o assunto, mas 
não pensem que não sou homem. Só 
não o fiz por medo de perder Isabelle. 
Óbvio que quando Martin morreu eu 
perdi meu emprego. Aquele bastardo 
assumiu os negócios do falecido 
sogro. O mesmo bastardo que botou 
um sobrenome nas minhas filhas e na 
minha mulher. Eu teria ensinado a ele 
uma lição, se ele tivesse sido homem 
e dito algumas coisas na minha 
frente, mas acho que eu também não 
estive com a esposa dele diante de 
seus olhos, o que quase nos deixa 
empatados.

A única coisa que me consola é 
que a minha Isabelle ainda aquece 
a minha cama, e se ela fosse mais 
jovem, com certeza teria me dado 
mais alguns filhos.

II
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Desfruto dos deleites que a bebida 
me trás, lentamente. Aquele sensação 
de embriaguez, aquela sensação de 
que, mesmo sendo um perdedor, 
miserável e incapaz, tudo vai ficar 
bem. Ao menos por um dia queria 
sentir essa suposta felicidade sóbrio. 
Ah, como seria bom… Não precisar 
me afundar num desses barzinhos 
do centro, não precisar gastar o meu 
dinheiro que ganho trabalhando 
de garçom (acreditem, é realmente 
humilhante), não precisar de alguns 
tragos para esquecer a falta dela.

Gosto mesmo é de tomar uísque, 
sempre com duas pedras de gelo. 
Mas, quando me bate o desespero, 
o que eu tomo é cachaça, num trago 
só. Gosto mesmo é de beber sozinho. 
Sozinho, assim como eu. Sozinho 
com meus pensamentos e toda a 
minha dor. Mas, quase sempre me 
vejo rodeado de amigos (sempre os 
mesmos), bebendo pelos mesmos 
motivos que os meus. 

Hoje, talvez por obra do acaso, 
estou bebendo sozinho. Num boteco, 
onde um dos bêbados pediu para que 
tocassem Billie Holiday. Fazia tempo 
que eu não ouvia esse tipo de música, 

mas quando ouvi, sentado numa mesa 
do canto, lembrei que meu primeiro 
porre, depois da partida prematura 
dela, foi ouvindo isso! Ah, isso me 
colocou novamente no chão, mesmo 
bêbado, eu estava mais derrotado do 
que quando cheguei. 

“With the last breath of my soul, 
I’ll be blessing you”. Essa música 
sempre me faz chorar! Glommy 
Sunday é a minha trilha sonora, é 
o meu remédio e, talvez, a minha 
doença. Lembro-me dela, lembro-me 
da gente, quando ouço essa canção. 
Ela me faz morrer um pouquinho, 
todos os dias – eu ainda acredito que 
a gente vai se entender. O problema, 
o grande problema, é que ela não 
quer apenas a minha plenitude, ela 
quer a de todos os homens com quem 
fala. Acho que o motivo pelo qual eu 
vivo um dia vai me matar. 

 Após algumas doses, enquanto 
fumo outro cigarro, chego a uma 
única conclusão: estou chegando ao 
fim, sentado, esperando, nesse bar 
imundo, ela chegar.

Victor Arendt

Só, num desses barzinhos do centro

Eva Parisi
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Gosto de caligrafias feias, tortas, 
com letras de tamanhos diferentes 
e que não conseguem respeitar 
os limites das linhas do caderno. 
Minha letra não é nem feia, nem 
torta. É ampla, arredondada e meio 
preguiçosa. Meu érre é muito 
parecido com o meu ésse. Quando 
eu estava aprendendo a escrever em 
letra cursiva, minha mãe dava muito 
valor à caligrafia. Se ela julgava 
que a minha lição estava escrita em 
uma letra feia, arrancava a página 
e me fazia escrever tudo de novo, 
com sua mão direita posicionada 
sobre a minha para me mostrar os 
movimentos certos. Ela escolhia as 
melhores canetas e lápis, com pontas 
finas e tinta de qualidade para que a 
letra saísse tão fina quanto possível. 
Apontava meus lápis vigorosamente 
com um estilete, porque o estilete 
permite uma ponta mais resistente do 
que o apontador, além de fazer com 
que o lápis dure mais.

Ter letra feia tem suas vantagens. 
Maledicências, segredos cabeludos 
e confissões embaraçosas ficam 
mascarados por uma caligrafia 
descuidada. Fora que uma escrita 
desleixada ou exótica faz com que seu 
autor pareça muito mais interessante 
– que mente bagunçada, que sofredor 
atormentado. Existem milhares de 
testes de revistas que prometem 
desvendar sua personalidade através 
da análise da sua letra. Fulano tem 

letra inclinada? É certamente uma 
pessoa reservada. Já a letra miúda 
e apertadinha do Beltrano indica 
que ele é muitíssimo concentrado. 
Se essa história de grafologia for 
real, cadernos de caligrafia são 
automaticamente transformados em 
verdadeiras armas de repressão.

Uma professora minha certa vez 
obrigou toda a turma a escrever 
com os cadernos inclinados para a 
direita, porque acreditava que aquela 
era uma técnica que fazia com que 
a caligrafia sempre saísse bonita. 
A verdade é que o caderno torto 
resultava em uma letra num itálico 
mal sucedido e pavoroso. A tal da 
professora ensinava história e acho 
que isso já explica muita coisa.

Encontrei esses tempos um 
caderno que eu e minhas amigas de 
ensino médio utilizávamos como 
meio de comunicação durante as 
aulas. Alguma de nós levantava 
uma questão de altíssima relevância 
– como qual seria a roupa que 
usaríamos na balada sub-17 – e 
o caderno era passado entre cada 
uma das meninas do grupo. Uma 
espécie de whatsapp da era pré-
smartphone. Não assinávamos nada 
do que escrevíamos porque era fácil 
reconhecer a letra de cada uma de 
nós. Sete, oito anos depois, consegui 
ler o caderno inteiro sem dificuldades 

de identificar quem escreveu o quê, 
mesmo que eu só mantenha contato 
com uma das outras cinco meninas 
que escreviam no caderno.

A assinatura é o teste definitivo 
de sua caligrafia. Se nem mesmo 
seu nome – o conjunto de palavras 
que você mais terá que escrever 
repetidamente ao longo da vida – 
sai legível, temos então um caso 
complicado. Logo que aprendi a 
escrever meu nome, já saí testando 
diversos jotas diferentes – com 
floreios, sem floreios, com o traço 
horizontal no topo da letra e sem ele. 
Minha avó me ajudou nesse processo. 
Me dava uma folha de caderno e pedia 
que eu escrevesse meu nome ali de 
novo e de novo. Se a letra saía feia, 
ela tirava o lápis das minhas mãos, 
o apontava vigorosamente com um 
estilete afiado e me fazia recomeçar 
da primeira linha de uma nova folha.

Caderno de caligrafia

Julliana Bauer
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Penso que ao longo da vida 
constantemente somos chamados 
ao desprendimento em algum nível, 
como se fôssemos ensaiando para 
quando tivermos que nos desprender 
por fim desse mundo.

Eu sei que este é um tema pesado 
para alguns, mas um dia desses 
fui visitar uma senhora que tem 
Alzheimer e não quis deixar de 
compartilhar pelo menos um pouco 
do que aprendi.

A vida pediu à senhora o 
desprendimento da consciência de 
ser no tempo presente. E à sua família 
e às pessoas que a estimam, pediu o 
desprendimento do significado que 
eles têm para ela.

É difícil pra gente que vive tentando 
reforçar os laços que nos unem aos 
outros pensar que o sentido da vida 
está no desprendimento.

É o cativar do Pequeno Príncipe, da 
amizade que brota risos e lágrimas.

O amor tem essa leveza do prender 
em liberdade.

Amamos, mas somos sós.
E somos sós porque somos livres.
A liberdade é nossa condição, 
o amor, nossa luta diária.

Alice

Juan Valverde de Amusco 
Ant. Salamanca and Antonio Lafrery, 1560

O Peso do Amor,
 o Peso da Dor
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O que eu sempre mais quis na vida 
foi contar histórias. Mas dezenas 
de pequenos medos idiotas vêm 
me travando nesses tempos e me 
desviando do meu desejo. O medo 
adolescente de engordar (existe essa 
ideia ridícula que associa qualquer 
nível de sobrepeso, principalmente o 
feminino, à infelicidade insanável...), 
o medo jovem de envelhecer (pro 
Tártaro essa outra ideia estúpida 
que acredita que envelhecer seja 
algum tipo de crime ou doença!), o 
medo adulto de não arranjar trabalho 
(ter o que comer continua sendo, 
legitimamente, uma preocupação 
fundamental de qualquer pessoa, o 
problema é quando as coisas são de 
um jeito que essa preocupação leva 
a excluir ou pelo menos a sufocar 
todas as demais), o medo escolar de 
não aprender tudo o que eu devo (e 
quantas vezes decorei um monte de 
coisas pra no meio delas esquecer: 
mas o que era mesmo que eu 
estava tentando aprender?), o medo 
exibicionista de desagradar, o medo 
carrasco de fracassar, o medo triste 
de não amadurecer e, talvez acima de 
todos, o medo traiçoeiro, feminino e 
humano de ficar só. 

Pois bem, desde criança eu sei que 
preciso contar histórias, mas venho 
atrasando essa tarefa desde então. Já 
usei boas e más desculpas (dias muito 

frios, noites muito quentes, deveres 
mais urgentes), mas a verdade é 
que a única coisa que me trava são 
os medos. E esses medos todos, 
quando se juntam, se transformam 
em algo assustador e aparentemente 
invencível: a incapacidade de contar 
a história da minha própria alma.

Contar a história da própria alma é 
fundamental, mas você só é capaz de 
fazer isso quando percebe que está 
com os demais. E que é com eles, 
por eles e para eles que você pode – e 
deve – contar essa história.

Para mim, a minha vocação de 
contar histórias só se destrava na 
medida em que eu consigo contar 
a história da minha alma, isto é, 
na medida em que eu sei viver a 
minha vocação primeira ao amor – 
na medida em que eu sou capaz de 
realizar, a cada dia, o milagre de estar 
com os demais.

Acabando de superar a fase dos 
vinte e poucos anos, esses tempos 
me peguei me achando velha e muito 
chata pra começar qualquer coisa 
que valesse a pena (era um momento 
de estupidez rotunda e por isso 
sequer me lembrei de que já tenho 
começadas algumas várias coisas 
muitíssimo empolgantes e que valem 
tremendamente a pena...). 

Tive, por um instante, vontade de 
fazer seis coisas (não necessariamente 
compatíveis e não necessariamente 
nessa ordem): 1) chutar o balde e dar 
o cano em todos os compromissos 
da semana; 2) comer uma panela de 
brigadeiro inteira sem dividir com 
ninguém; 3) raspar o cabelo e ir 
viver nas montanhas sozinha; 4) ler 
todos os livros do mundo; 5) passar 
o resto da vida morando cada ano 
num país diferente; 6) me trancar no 
quarto pelo resto do dia. No final, 
tomei vergonha na cara e saí pra 
encontrar uma amiga, que era o que 
a minha agenda dizia que eu tinha 
de fazer, afinal. E depois de um dia 
normal bem vivido entre as pessoas, 
me lembrei: Não existe história que 
não valha a pena – porque não existe 
pessoa que não valha a pena. Toda 
história merece ser contada. Inclusive 
a de hoje.

Hannah

Toda história merece ser contada
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Quand j’essaie de comprendre ce 
qui a causé le fascisme, qui a fait que 
nous ayons été envahis par lui et par 
Vichy, je me dis que les possédants, 
avec leur égoïsme, ont eu terriblement 
peur de la révolution bolchévique. Ils 
se sont laissés guider par leurs peurs. 
Mais si, aujourd’hui comme alors, 
une minorité active se dresse, cela 
suffira, nous aurons le levain pour que 
la pâte lève. Certes, l’expérience d’un 
très vieux comme moi, né en 1917, se 
différencie de l’expérience des jeunes 
d’aujourd’hui. Je demande souvent à 
des professeurs de collège la possibilité 
d’intervenir auprès de leurs élèves, et 
je leur dis : vous n’avez pas les mêmes 
raisons évidentes de vous engager. Pour 
nous, résister, c’était ne pas accepter 
l’occupation allemande, la défaite. 
C’était relativement simple. Simple 
comme ce qui a suivi, la décolonisation. 
Puis la guerre d’Algérie. Il fallait que 
l’Algérie devienne indépendante, c’était 
évident. Quant à Staline, nous avons tous 
applaudi à la victoire de l’Armée rouge 
contre les nazis, en 1943. Mais déjà 
lorsque nous avions eu connaissance 
des grands procès staliniens de 1935, 
et même s’il fallait garder une oreille 
ouverte vers le communisme pour 
contrebalancer le capitalisme américain, 
la nécessité de s’opposer à cette forme 
insupportable de totalitarisme s’était 
imposée comme une évidence. Ma 
longue vie m’a donné une succession 
de raisons de m’indigner. Ces raisons 
sont nées moins d’une émotion que 
d’une volonté d’engagement. Le jeune 
normalien que j’étais a été très marqué 
par Sartre, un aîné condisciple. La 
Nausée, Le Mur, pas L’Être et le néant, 
ont été très importants dans la formation 
de ma pensée. Sartre nous a appris à 

nous dire : « Vous êtes responsables en 
tant qu’individus. » C’était un message 
libertaire. La responsabilité de l’homme 
qui ne peut s’en remettre ni à un pouvoir 
ni à un dieu. Au contraire, il faut 
s’engager au nom de sa responsabilité 
de personne humaine. Quand je suis 
entré à l’École normale de la rue d’Ulm, 
à Paris, en 1939, j’y entrais comme 
fervent disciple du philosophe Hegel, 
et je suivais le séminaire de Maurice 
Merleau-Ponty. Son enseignement 
explorait l’expérience concrète, celle 
du corps et de ses relations avec le 
sens, grand singulier face au pluriel des 
sens. Mais mon optimisme naturel, qui 
veut que tout ce qui est souhaitable soit 
possible, me portait plutôt vers Hegel. 
L’hégélianisme interprète la longue 
histoire de l’humanité comme ayant 
un sens : c’est la liberté de l’homme 
progressant étape par étape. L’histoire 
est faite de chocs successifs, c’est la 
prise en compte de défis. L’histoire des 
sociétés progresse, et au bout, l’homme 
ayant atteint sa liberté complète, nous 
avons l’État démocratique dans sa forme 
idéale.

Il existe bien sûr une autre conception 
de l’histoire. Les progrès faits par la 
liberté, la compétition, la course au 
“toujours plus”, cela peut être vécu 
comme un ouragan destructeur. C’est 
ainsi que la représente un ami de mon 
père, l’homme qui a partagé avec lui 
la tâche de traduire en allemand À la 
Recherche du temps perdu de Marcel 
Proust. C’est le philosophe allemand 
Walter Benjamin. Il avait tiré un message 
pessimiste d’un tableau du peintre suisse, 
Paul Klee, l’Angelus Novus, où la figure 
de l’ange ouvre les bras comme pour 
contenir et repousser une tempête qu’il 
identifie avec le progrès. Pour Benjamin 
qui se suicidera en septembre 1940 pour 
fuir le nazisme, le sens de l’histoire, 
c’est le cheminement irrésistible de 
catastrophe en catastrophe.

Deux visions de 
l’histoire
Stéphane Hessel

Duas visões da história

Quando tento entender o que causou 
o fascismo, o que fez com que nós  
fôssemos invadidos por ele e por Vichy, 
digo a mim mesmo que os poderosos, 
aqueles que tinham  posses, devido ao 
seu egoísmo, sentiram um medo terrível 
da revolução bolchevique. Elas se 
deixaram levar por seus medos. Mas, se 
hoje, como naquela época, uma minoria 
ativa se levantar, isso será suficiente; 
teremos aí a levedura para que a massa 
cresça. Com certeza, a experiência de 
alguém muito idoso como eu, nascido 
em 1917, se diferencia da dos jovens de 
hoje. Muitas vezes peço a professores 
que me deem a possibilidade de intervir 
junto aos seus alunos, e lhes digo: vocês 
não têm as mesmas razões evidentes 
para se engajar. Resistir, para nós, era 
não aceitar a ocupação alemã, não 
aceitar a derrota. Era relativamente 
simples. Simples como o que se seguiu, 
a descolonização. Em seguida, veio a 
guerra da Argélia. Era necessário que a 
Argélia se tornasse independente, isso 
era o correto, o óbvio. Quanto a Stalin, 
todos aplaudimos a vitória do Exército 
Vermelho sobre os nazistas em 1943. 
Mas, assim que tivemos conhecimento 
dos grandes processos stalinistas de 
1935, e mesmo se entendessemos  que 
era preciso manter o ouvido aberto às 
mensagens do comunismo, ao menos 
para contrabalançar a influência 
do capitalismo norte-americano, a 
necessidade de nos opormos a essa forma 
insuportável de totalitarismo se impôs 
como uma evidência. Minha longa vida  
me deu uma sucessão de motivos para 
me indignar.

Esses motivos são frutos menos de 
uma emoção do que de uma vontade de 
engajamento. O jovem normalista que 
eu era foi muito influenciado por Sartre, 
um condiscípulo mais velho. A náusea 
e O muro, não O ser e o nada, foram 

muito importantes na formação de meu 
pensamento. Sartre nos ensinou a dizer 
a nós mesmos: “Vocês são responsáveis 
enquanto indivíduos”. Era uma 
mensagem libertária. A responsabilidade 
do indivíduo que não pode se submeter a  
um poder nem a um deus. Pelo contrário, 
é necessário engajar-se em nome de sua 
responsabilidade como pessoa humana. 
Quando ingressei na Escola Normal da 
Rua de Ulm, em Paris,em 1939,  entrei 
como ardoroso discípulo do filósofo 
Hegel, e me inscrevi no seminário 
dado por Maurice Merleau-Ponty. Seus 
ensinamentos exploravam a experiência 
concreta, a do corpo e de suas relações 
com os sentidos, grande singular 
frente ao plural dos sentidos. Mas meu 
otimismo natural, que quer que tudo o 
que seja desejável seja possível, me 
levava, antes de tudo, para o lado de 
Hegel. O hegelianismo interpreta a 
longa história da humanidade como 
tendo um sentido: é a liberdade do 
homem progredindo etapa por etapa. A 
história é feita de choques sucessivos, 
considera-se os desafios. Segundo ele, 
a história das sociedades progride e, 
no fim, depois de atingir sua liberdade 
completa, o ser humano tem no Estado 
democrático sua forma ideal.

Existe, claro, uma outra concepção 
da história. Os progressos feitos pela 
liberdade, a competição, a corrida para 
ter “sempre mais”; isso pode ser vivido 
como uma tempestade avassaladora. 
Desse modo,  um amigo de meu pai a 
apresentava, o homem que dividiu com 
ele a tarefa de traduzir para o alemão 
Em busca do tempo perdido, de Marcel 
Proust. Me refiro ao filósofo alemão 
Walter Benjamin. Ele havia tirado uma 
mensagem pessimista de um quadro 
do pintor suíço Paul Klee, o Angelus 
Novus, no qual a figura do anjo abre 
os braços como que para conter e 
afastar uma tempestade, que Benjamin 
identificou com o progresso. Para ele, 
que se suicidou em setembro de 1940  
para fugir do nazismo, era a progressão 
irresistível de catástrofe em catástrofe.

Stéphane Hessel 
Tradução de Luiz Horácio
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porque eu ainda não sei se o reflexo
que eu faço
sobre a pia
é a síntese das minhas costas
ou do hábito noturno talvez
não é o meu
olha
dentro da boca
o cotovelo caberia
se alcançasse
o seu queixo
deitado
é a espera
entre um charco e outro
nunca houve uma superfície inteira
que pudesse esperar
pelas minhas pernas
por favor
estão distantes demais
eu nunca vi neve na minha vida
e sinto que estou perdendo

tudo que não gravei em MP3 
quando os calcanhares se tocam
também
em horas ímpares
eu estou perdendo

fôlego acima de tudo

porque acima de tudo eu separei
um curso d’água 

até a calçada e de volta
até a sua

esvaziar o freezer  
jogar tetris cair

o mistério ainda é maior
quando a descamação completa
eu me fecho

a porta da lavanderia
completa
bato três vezes mais

fica mais fácil te explicar
o porquê das cortinas
estarem todas no chão

é que eu esqueci 

o salto dos sapatos
os noticiários esportivos
argumentavam
Borges era bulímico e não sabia
minha genealogia
o remédio

são as opções
quando eu jogo um pano de prato em cima

quando eu jogo um pano de prato
o mistério ainda é maior

em cima

da minha última carta de amor
restou uma passagem não-autobiográfica
é a primeira que eu levaria 
caso alguém consertasse o gelo
e aceitasse o troco
com amor até

logo muito
obrigado sinceramente
por favor

acidentes 
domésticos 
envolvendo toalha

Rubens Akira Kuana


