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Fedro

SÓCRATES: Em cada um de nós, 
mesmo naqueles que parecem mais 
respeitáveis, existem desejos, terríveis 
em seu indomável desgoverno, que se 
revelam por meio dos sonhos. 

Platão (Século IV a.C.)
 
Política

A maioria dos homens são maus 
juízes quando seus interesses estão 
envolvidos.

Aristóteles (Século IV a.C.)
 
Provérbios

Aquele que confia em seu próprio 
coração é um tolo.

Salomão (900 a.C.)
 
A Diogo Bernardes

[...] Mas tratarei contigo amigamente
Do conselho, que pedes; juízo e lima
Tem em si todo humilde, e diligente.
Quem tanto a si mesmo ama, tanto 
amima,
Que a si se favorece, e se perdoa,
que espírito mostrará em prosa, ou 
rima?

Antônio Ferreira (1528-1529)
 
Reflexões

O que torna a vaidade dos outros 
insuportável é que ela fere a nossa.
La Rochefoucauld (1613-1680)

Reflexões Sobre a Vaidade dos Homens

A vaidade parece-se muito com 
o amor-próprio, se é que não é o 
mesmo; e se são paixões diversas, 
sempre é certo que ou a vaidade 
procede do amor-próprio ou este é 
efeito da vaidade.

Matias Aires (1705-1763)
 
A anatomia da religião, natural e 
revelada

Existe claramente, na generalidade 
dos homens, uma ausência de 
dúvida e de desconfiança, em grande 
medida, no tocante ao seu caráter 
moral e comportamento, assim como 
uma disposição em dar como certa a 
crença de que está tudo bem com eles 
no que diz respeito a isso.

Joseph Butler (1692-1752)
 

Antonio Pérez

A espécie mais temível dos vaidosos 
é a dos que têm, com efeito, motivos 
para a sua vaidade.

Gregorio Marañon (1887-1960)
 
As Flores do Mal

Este livro, essencialmente inútil e 
absolutamente inocente, não foi 
feito com outro propósito a não ser 
o de divertir-me e exercitar minha 
apaixonada afeição ao obstáculo.

Charles Baudelaire (1821-1867) 
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As fotografias idesta edição são de 
Beatriz Lourenço.

Não deixe de apreciar o trabalho dela 
também no <behance.net/biialourenco>

Na edição de junho, esquecemos de 
colocar o anúncio do Torto Bar. Este 
mês colocamos, e em tamanho maior.

Assine a Enclave, nossa newsletter,
acessando <jornalrelevo.tumblr.com>
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Assis Furtado (Araraquara)
Ben-Hur Demeneck (Ponta Grossa)
Demétrios Galvão (Teresina)
Dinovaldo Gilioli (Florianópolis)
Joseani Netto (Santos Dumont)
Lisa Alves (Brasília)
Severo Brudzinski (Curitiba)
Silvio Demétrio (Londrina)
Wesley Souza (São Bernardo do Campo)
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Escreva para contato@jornalrelevo.com  
e assine o impresso independente que 
mais faz a cabeça da galera!

E, em tempos hiperconectados:

instagram.com/jornalrelevo
facebook.com/jornal.relevo
twitter.com/jornalrelevo

Encontre o RelevO em:
Colônia Witmarsum: Supermercado 
Eurich / Restaurante Leão de Judá
Contenda: Biblioteca Pública 
Municipal / Escola Municipal 
Vanilda Dzierwa / Panificadora 
Gaspar / Panificadora Schinda / 
Prefeitura Municipal
Florianópolis: UFSC / Livraria 
Livros & Livros / CIC (Centro 
Integrado de Cultura)
Juiz de Fora: FLUX / Espaço Excalibur 
/ Biblioteca Pública Murilo Mendes
Salvador: Livraria Boto-Cor-De-Rosa
São Bernardo do Campo: Biblioteca 
de Arte Ilva Aceto Maranesi / Biblio-
teca Guimarães Rosa / Biblioteca 
Manuel Bandeira / Biblioteca Mon-
teiro Lobato
Teixeira Soares: Biblioteca 
Municipal Cidadã de Teixeira Soares 
/ Departamento de Cultura, Turismo 
e Patrimônio Histórico / Escola 
Municipal Madre Rosa Rosato

UM OLHO NO GATO, OUTRO 
NOS CORREIOS

Leila Míccolis Recebi o RelevO. 
Adorei não somente pelo conteúdo 
como também pela bela diagramação. 
Vocês estão de parabéns!

Demetrios Galvão A semana não 
poderia ter começado melhor. Os 
bons ventos de junho me trouxeram a 
nova edição do RelevO.

Nayara Fernandes Há tempos enviei 
um material para o RelevO. Nunca 
recebi o impresso.

Da redação: Destas coisas do estado 
laico, Nayara.

Tiago D. Oliveira Que linda edição! 

Obrigado a todos. Abração!

Felipe Pauluk Hoje tive o prazer foda 
de receber o meu primeiro exemplar 
do RelevO. Juntamente veio de brinde 
um livro foda do André Ducci. O 
pessoal faz literatura na raça e nos 
presenteia com um jornal lindo 
destes que custa apenas 50 contos 
anualmente a assinatura. Foda demais. 
Pra manter a chama viva.

Anna Vilma Costa Martins A partir 
de hoje, faço parte dessa família, como 
leitora! Feliz!

Cíntia Lucas Gostei da homenagem 
ao Belchior no exemplar de maio! 

Cristina Judar Parabéns! O trabalho 
de vocês é lindo e importante. Longa 
vida ao RelevO!

Everson Veiga Santos Sou de Porto 
Alegre e tenho pegado os jornais de 
vocês desde a edição de março, na 
livraria Traça. Tenho adorado o jornal 
de vocês.

Sarah Rebecca Kersley O RelevO 
chegou aqui em Salvador na Boto-cor-
de-rosa Livros, Arte e Café! Obrigada 
pelo envio. Que lindo de ver. Vou 
lendo e conhecendo com alegria, e 
distribuirei aqui. Abraços!

Diogo Richter Sou leitor que tem, 
pela primeira vez, o RelevO em mãos, 
após despretensiosamente avistá-lo 
em uma livraria. Estou abismado 
com a qualidade literária do jornal. 
Desconhecia a existência de espaço 
tão legal para a literatura em Curitiba. 
Parabenizo o trabalho de vocês! 

Ana Rita Leite Mellado Boa noite! 

julho de dois mil e dezessete

Cartas 
do Leitor

“Como faiz?”

Onde

ISSN 2525-2704                             fundado em set./2010

Publique
Para publicar no jornal mais 

cardinal do Brasil, basta nos escrever 
por aqui: contato@jornalrelevo.com. 
O editor recebe o texto em (e de) 
qualquer gênero, acende um charuto 
cubano emprestado, lê em voz alta 
enquanto ouve uma opereta de 
temas trágicos e retorna ao escritor 
e escritora em todas as situações, 
conforme o Estatuto RelevO de boa 
convivência com o meio literário.

Hoje passei os olhos pelo jornal e já 
constatei que está recheado de contos, 
poesia. Maravilhoso! Gosto de lê-
lo bem devagar para saborear cada 
palavra. Um grande abraço e muito 
obrigada pelo envio.

Josette Garcia Contem sempre 
comigo enquanto estiver pelo planeta. 
Eu me sinto honrada ao ponto de 
sentir orgulho em ver o RelevO 
crescer e enraizar poesia em tantos 
solos. Vaidade boa. Sucesso!

Bruna C. De Conto Pessoal, aqui 
do cantinho do meu analfabetismo 
literário, mas metida a ler o jornal 
mesmo assim, quero deixar minha 
admiração pelo “A mulher engoliu 
um Pinóquio”, da edição de junho. 
Obrigada por essa preciosidade e 
por tantas outras de que nunca falei! 
Grande abraço!

OMBUDSMANATO

Jorge Bacellar Esse ombudsman não 
faz crítica do jornal, faz outra coisa.

Da redação: Nem faz.

LEIA E PUBLIQUE

Renata Bostugina Leia o conto [que 
mandei] e o publique.

Da redação: Acho que não vai 
acontecer, Renata. Tem outros jornais 
no Brasil pra testar essa abordagem.

CAPA DA SARAH

Lucas Bertoldo Blackbird, é você?
Soon Hee Han Amei
Marina Pramio Liiiindo!
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Quando um Mia 
Couto fala, o outro 
abaixa a orelha
Daniel Lopes Guaccaluz

Confesso ter uma tremenda má 
vontade para ouvir artistas e, em 
especial, escritores. Acho um porre, 
mas, por insistência da patroa, fui 
lá ouvir o Mia Couto. De tanto que 
enrolei, quando chegamos, a palestra 
já tinha terminado. Dei graças a Deus. 
Uma amiga, porém, convidou:

– Vamos tomar um café com o Mia. 
Vocês não querem vir com a gente?

Se eu tivesse superpoderes, teria 
fulminado a moça na mesma hora 
com um raio cósmico, mas sou apenas 
um homem comum.

E lá fomos nós.
Pra começo de conversa, desconfio 

de quem usa cachecol e camiseta e 
era bem assim que tiozinho estava 
vestido. Daí por diante, ele podia ter 
escrito O Idiota que eu leria de má 
vontade. Inveja, vocês vão dizer.  E 
acertaram. Ciúmes, vocês vão dizer. 
Na mosca outra vez. O pessoal, 
professores universitários, escritores, 
artistas plásticos, gente de teatro, 
babava ao redor do bom angolano.

Sentamo-nos para o café. Ele 
pediu um pão de queijo. Bebericou 
o café com o dedo mindinho 
levantado, mordiscou a iguaria 
mineira e então fez menção de falar. 
Todos em volta fizeram silêncio. 
O gênio abriria a boca! Ó pá! Um 

dos professores, inclusive, acenou 
para que os pássaros nas árvores 
parassem de cantar: o pior foi que 
os pássaros obedeceram! Os carros 
na rua pararam. Uma moça coçaria 
o nariz, mas ficou com a mão 
levantada no ar...

– Exte paum d’caijo tem textura 
dilicada.

– ÓÓÓÓ!!! – disse um mar de 
vozes. Ele podia dizer que o pão de 
queijo estava macio, mas não, quanta 
sensibilidade! E que inteligência! 
Um poeta! Textura delicada! Que 
coisa linda! Maravilha! Só um gênio 
mesmo... – Daí em diante trabalharam 
as selfies para o facebook.

Eu também tinha pedido um pão 
de queijo, de modo que pensei: 
“dos livros não sei, mas posso fazer 
melhor que isso aí.” Mordisquei 
também minha iguaria e metralhei, 
levantando o pão de queijo como se 
fosse a hóstia sagrada:

– Exte paum d’caijo extá taum 
quente quanto a alcova da Lucíola, de 
José de Alencar.

A primeira que me deu um 
tabefe na glândula pineal foi minha 
própria companheira. “Cala a boca, 
abestalhado”. Os outros se contentaram 
em me esbofetear com os olhos. Daí 
pra frente não disse mais nada.
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Besteiras continuam jorrando 
todos os dias na grande imprensa, 
é impossível ignorá-los. Apenas 
dois recentes envolvendo o atual 
ocupante da cadeira da presidência 
da República assim o comprova. 
Na agenda oficial, a supracitada 
autoridade constava uma visita à 
“República Socialista Federativa 
Soviética da Rússia”, nome do antigo 
do principal componente da ex-URSS 
finda em 1991. Em discurso de 26 
de junho, o mesmo chefe do Poder 
Executivo afirmou que despertou 
o vívido interesse de “empresários 
soviéticos” investirem no Brasil. 
Na mesma viagem, declarou que 
iria almoçar com o “rei da Suécia”, 
quando estava na Noruega sob o 
reinado de Harald V.

Provavelmente este senhor não 
saiba, mas está inserido em rica e 
extensa tradição que viceja no Brasil 
e um de seus maiores historiadores 
da realidade emergente foi Stanislaw 
Ponte Preta – pseudônimo do 
jornalista e escritor Sérgio Porto 
– em seu impagável “Festival de 
Besteiras que assolam o País”. 
Originalmente coluna do jornal 
Última Hora, rendeu três ótimos 
volumes publicados nos anos de 1960 
e recentemente enfeixados em apenas 
um pela Companhia das Letras. Fonte 
inesgotável para os mais diversos 
perfis de leitores – de leitores a 
escritores até aos que desejam tentar 
entender onde vivemos. 

  *
Falando em besteira, uma das mais 

interessantes foi proclamada por 
Mário de Andrade em determinada 
resenha ao afirmar que “Conto será 

sempre aquilo que seu autor batizou 
de conto”. Ironia desregrada ao 
referir-se a determinada coletânea 
publicada em França paga pela 
Academia Brasileira de Letras 
onde havia de tudo, até pedaço de 
romance. Pois ao folhear o RelevO 
de maio e junho foi com prazer 
que me deparei com alguns dos 
vencedores do Concurso de Conto de 
Curitiba e constatar que esse gênero 
não apenas continua vivo, mas com 
bons representantes surgindo neste 
cenário. O tema da competição não 
poderia ser mais próximo ao gênero, 
“Um olhar sobre a Cidade”, pois o que 
são fundamentais os andarilhos da 
urbe nas tradições próximas de conto 
e crônica. Como atesta Machado de 
Assis, Lima Barreto, João do Rio, 
Rubem Braga, Drummond, João 
Antônio e tantos outros. Tanto os 
jovens autores quanto os tradicionais 
comprovam que bater perna na rua 
pode gerar boa literatura.

  *
O novo é uma construção 

eventualmente inacessível ao olhar 
de seus contemporâneos. O novo 
também é derivado se suportes 
recém-surgidos, como a literatura 
emergente do meio digital em redes 
sociais. Pois experimentação do 
tipo também constou do exemplar 
de junho de RelevO. Importante 
veiculá-la, não há dúvida, mas ainda 
não vejo consistência estética pelo 
que foi publicado. Provavelmente, 
miopia minha como a de Anatoli 
Lunatcharski, o ministro da Educação 
e Cultura de Lênin, ao nada ver de 
importante nas vanguardas russas. 
Apesar disso, ele deu todo o apoio 

material para que fossem veiculadas 
e garantiu um dos mais preciosos 
tesouros que ainda nos alimenta. 

  *
RelevO de maio trouxe em sua 

quarta capa trechos de ensaios de Otto 
Maria Carpeaux derivados do trabalho 
de pesquisa de Eduardo Zomkowski 
e em publicação no seu site Projeto 
Carpeaux. O pesquisador informa 
que já peneirou mais de 50 textos 
inéditos em 20 periódicos. Retomar a 
produção desse austríaco radicado no 
Brasil é fundamental, pois ele teve vasta 
atividade não apenas na imprensa, mas 
também no mercado editorial. Para 
citar um exemplo: a coletânea em nove 
volumes de contos russos pela Editora 
Luz, no início dos anos 60, todos 
organizados e com lúcidas introduções 
de Carpeaux – que conhecia as obras 
de lê-las em russo. 

  *
Para quem estiver em São Paulo em 

28 de julho, na Biblioteca Mário de 
Andrade às 19 horas farei a palestra 
“Tolstói e o novo homem russo do 
século XX” sobre a prosa “A morte 
de Ivan Ilitch”. Além de analisar esta 
obra fundamental, vou expor como o 
autor russo está presente ainda hoje 
na literatura brasileira – especialmente 
em Lima Barreto e Hilda Hilst. O 
evento está inserido no inédito ciclo 
“Literatura, teatro, antiteatralidade e 
performance” a reunir dez montagens 
de companhias paulistas e seis 
conferências de pesquisadores ligados 
aos autores e peças programadas, sob 
a refinada curadoria do jornalista 
e doutorando da ECA/USP Álvaro 
Machado.  As palestras e encenações 
ocorrem até novembro. 

Besteiras ainda assolam o país
Ombudsman • Gutemberg Medeiros
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A editora completa 4 anos de 

atividades, contando com mais 
de 330 títulos no catálogo – livros 
publicados em praticamente todo 

o território nacional (presença 
autoral em 21 estados, mais o 

Distrito Federal).

MISS DOLLAR – STORIES 
BY MACHADO DE ASSIS

TRADUZIDO POR GREICY PINTO 
BELLIN E ANA-LESSA SCHMIDT

ADQUIRA O SEU EXEMPLAR EM:
WWW.AMAZON.COM/MISS-DOLLAR-STORIES-

MACHADO-BILINGUAL/DP/0996674748
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no horizonte
barcos dormem
sonos salgados

Rita Maria 
Kalinovski, poeta.

Conheça mais o 
trabalho da autora e 
adquira seus livros 
no Paço Municipal 
de Curitiba e na 
Livrarias Curitiba.
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Lección de Dibujo
Nizar Qabbani

Lição de Desenho
Trad. Ana Freitag e Ranieri Mastroberardino

Literatura 
de Refúgio

O Literatura de Refúgio é um evento literário 
promovido pelo PBMIH (Português Brasileiro para 
Migração Humanitária), projeto de extensão do curso 
de Letras da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
O objetivo da iniciativa é promover reflexões sobre as 
questões migratórias por meio da literatura.

O projeto, coordenado por João Arthur Pugsley 
Grahl, professor de Letras da UFPR e coordenador 
do PBMIH, e por Carla Cursino, jornalista e 

mestranda em Estudos Linguísticos, coloca em 
contato migrantes, estudantes e professores de 
Letras e leitores por meio de seu formato. Os 
migrantes auxiliam na seleção de poemas e outros 
gêneros literários com a temática da migração, 
refúgio e exílio; alunos e professores de Letras da 
UFPR traduzem os textos e apresentam suas versões 
para o público, que participa de um bate-papo 
conduzido pelos coordenadores.

Meu filho coloca na minha frente sua 
caixa de pintura
e me pede que desenhe um pássaro.
Mergulho o pincel na cor cinza
e desenho um quadrado com 
fechaduras e grades. 
O espanto enche seus olhos :
''... Mas isto é uma prisão, pai,
você não sabe desenhar um pássaro?
E eu lhe digo : "Filho, perdoa-me. 
Esqueci a forma dos pássaros''.

Meu filho coloca na minha frente seu 
caderno de desenho
e me pede que desenhe uma espiga de 
trigo.
Seguro a pena
e desenho uma pistola.
Meu filho brinca com a minha 
ignorância
e exclama:
''Por acaso não conhece, pai, a 
diferença entre
uma espiga de trigo e uma pistola?'' 
Eu lhe digo: "Filho,
eu costumava conhecer as formas das 
espigas de trigo, 
a forma da broa,
a forma da rosa,
mas, nestes tempos difíceis,
as árvores dos bosques uniram-se 
à milícia
e a rosa padece obtusas fatigas

neste tempo de espigas armadas,
de pássaros armados,
de cultura armada
e religião armada, 
você não pode comprar uma broa 
sem encontrar uma pistola dentro,
não pode pegar uma rosa no campo
sem que te perfure o rosto com os 
espinhos,
você não pode comprar um livro
que não se detone nas suas mãos''.

Meu filho senta na ponta da minha cama 
e me pede que recite um poema,
uma lágrima cai dos meus olhos no 
travesseiro.
Meu filho olha, assombrado, dizendo :
''Mas isto é uma lágrima, pai, não um 
poema!''
E eu lhe digo :
''Quando cresça, meu filho,
e leia o conjunto de poesias árabe,
descobrirá que a palavra e a lágrima 
são irmãs
e o poema árabe
não é mais que uma lágrima chorada 
pelos dedos que o escrevem''.

Meu filho coloca suas canetas, sua 
caixa de giz na minha frente 
e me pede que eu desenhe uma pátria.
O pincel treme na minha mão 
e me sumo em prantos.

Mi hijo coloca frente a mí su caja de 
pintura 
y me pide que le dibuje un pájaro.
Sumerjo el pincel en color gris 
y dibujo un cuadrado con cerraduras 
y barrotes.
El asombro llena sus ojos: 
"...Pero ésta es una prisión, padre, 
¿no sabes cómo dibujar un pájaro?" 
Y yo le digo: "Hijo, perdóname. 
He olvidado la forma de los pájaros". 

Mi hijo coloca frente a mí su 
cuaderno de dibujo 
y me pide que le dibuje una espiga de 
trigo.
Sostengo la pluma 
y dibujo una pistola. 
Mi hijo se burla de mi ignorancia 
y exclama: 
"¿Acaso no conoces, padre, la 
diferencia entre 
una espiga de trigo y una pistola?" 
Yo le digo: "Hijo, 
solía conocer las formas de las espigas 
de trigo, 
la forma de la hogaza, 
la forma de la rosa, 
pero en estos duros tiempos 
los árboles del bosque se han unido 
a la milicia 
y la rosa padece obtusas fatigas 

en este tiempo de espigas armadas, 
de pájaros armados, 
de cultura armada 
y religión armada, 
no puedes comprar una hogaza de pan 
sin encontrar una pistola dentro, 
no puedes coger una rosa en el campo 
sin que te clave sus espinas en el rostro, 
no puedes comprar un libro 
que no explote en tus manos". 

Mi hijo se sienta al borde de mi cama 
y me pide que le recite un poema, 
una lágrima cae de mis ojos a la 
almohada. 
Mi hijo la prueba, asombrado, diciendo: 
"¡Pero ésta es una lágrima, padre, no 
un poema!" 
Y yo le digo: 
"Cuando crezcas, hijo mío, 
y leas el diván de poesía árabe, 
descubrirás que la palabra y la lágrima 
son hermanas 
y el poema árabe 
no es más que una lágrima llorada por 
los dedos que escriben". 

Mi hijo pone sus plumas, su caja de 
crayones frente a mí 
y me pide que le dibuje una patria. 
El pincel tiembla en mi mano 
y me sumo en llanto.
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New Year
Nazik Al-Malaika
Trad. árabe-inglês de  
Rebecca Carol Johnson

Ano Novo
Trad. Rebeca Queluz

New Year, don't come to our homes, for we are wanderers
from a ghost-world, denied by man.
Night flees from us, fate has deserted us
We live as wandering spirits
with no memory
no dreams, no longings, no hopes.
The horizons of our eyes have grown ashen
the gray of a still lake,
like our silent brows,
pulseless, heatless,
denuded of poetry.
We live not knowing life.

New Year, move on. There is the path
to lead your footsteps.
Ours are veins of hard reed,
and we know not of sadness.
We wish to be dead, and refused by the graves.
We wish to write history by the years
If only we knew what it is to be bound to a place
If only snow could bring us winter
to wrap our faces in darkness
If only memory, or hope, or regret
could one day block our country from its path
If only we feared madness
If only our lives could be disturbed by travel
or shock,
or the sadness of an impossible love.
If only we could die like other people.

Ano Novo, não venha a nossos lares, pois somos errantes
de um mundo fantasma negado pelo homem.
A noite nos escapa, o destino nos abandonou
Vivemos como espíritos errantes
sem memória
sem sonhos, sem desejos, sem esperanças.
Os horizontes de nossos olhos se tornaram pálidos
O cinza de um lago inerte
Como as nossas frontes silenciosas,
Sem pulso, sem calor
Despidas de poesia.
Vivemos sem conhecer a vida.
 
Ano Novo, siga em frente. Lá está o caminho
Que guia os seus passos.
Nossas veias são caniço duro,
E não conhecemos a tristeza.
Desejamos estar mortos e recusados pelos túmulos.
Desejamos escrever a história através dos anos
Se ao menos soubéssemos o que é ter vínculo com um lugar
Se ao menos a neve nos trouxesse o inverno
para embrulhar nossos rostos na escuridão.
Se ao menos a memória, ou a esperança, ou o arrependimento
pudesse um dia bloquear nosso país de seu caminho
Se ao menos temêssemos a loucura
Se ao menos nossas vidas pudessem ser afetadas por viagem
ou choque,
ou a tristeza de um amor impossível.
Se ao menos pudéssemos morrer como outras pessoas.

Olhos de ébrio

sede e solidão
– ainda que sóbrio.

Priscila Prado
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g Ezequiel Zaidenwerg nasceu em Buenos Aires, Argentina, 
em 1981. Como poeta, tem publicado os livros Doxa (Vox, 
2007), La lírica está muerta (Vox, 2011) e Sinsentidos 
comunes (Bajolaluna, 2015). Também atua como tradutor. 
Vive em Nova York. O poema "La revolución no va a ser 
por internet" dialoga com a canção "The revolution will 
not be televised", de Gil Scott-Heron. Na tradução "A 
revolução não acontecerá pela internet" priorizou-se o uso 
de expressões que se ajustassem melhor à cultura brasileira.

No te vas a poder quedar en casa, amigo.
No vas a poder desactivar el roaming ni colgarte al  
Wi-Fi del vecino.
No vas a poder colgarte jugando al Candy Crush,
ni mirando las fotos de gatitos en Facebook,
porque la revolución no va a ser por internet.

La revolución no va a ser por internet.

La revolución no se va a ver con filtros de Snapchat o 
de Instagram,
en blanco y negro vintage o predeciblemente sólo en blanco.
La revolución no va ser por drone, ni se va a organizar 
en la deep web,
ni va a estallar cuando se filtre el sex tape de Donald 
Trump, Marine Le Pen y Putin
gozando como chanchos con las manos de Perón 
restauradas
con nail art colorinche y germicida en gel. 

La revolución no va a ser por internet.

La revolución no va a salir en exclusiva en Netflix, 
producida por Tom Hanks, dirigida por Oliver Stone y 
protagonizada por Gael García Bernal, porque lo progre 
no quita lo coqueto.
La revolución no te va a esculpir milimétricamente los 
abdominales que siempre soñaste,
ni te va a dotar de un portentoso miembro prensil,
ni te va a hacer crecer la barba de leñador más fuerte y 
más sedosa,
porque la revolución no va a ser por internet, amigo. 
La revolución no te va a borrar por dermoabrasión 
ese tatuaje del Che que te hiciste en los noventa.
No va aumentar el tráfico de tu página web, no te va a 
dar miles de likes,
no te va a hacer un tuítstar ni un semental de Tinder.
La revolución, si es, no va a ser cosa de varones.

La revolución no va a ser por internet.

No vas a ver por streaming a la yuta reprimiendo, 
meta bala de goma y gases lacrimógenos, 

porque dice mi abuela que le dijo un taxista
que lo escuchó en la radio que a esos cabecitas negras 
al final no les gusta laburar, y acá necesitamos un país 
en serio, 
una revolución de la alegría. 
Ya nadie va a dejar comentarios anónimos 
en la web de los diarios, y nadie va a mirar 
Bailando por un sueño ni Almorzando con Mirtha 
ni Fútbol de primera, y ni hablar de La noche del domingo 
y las Gatitas y ratones de Porcel.
Y los pibes, en vez de cazar Pokemones,
van a estar en la calle buscando algo mejor.

La revolución no va a ser por internet.

No va a ser trending topic, ni van a hablar de ella en un 
documental 
coproducido por la UNESCO y Goldman Sachs que 
mencione al pasar a #NiUnaMenos,
narrado por los hijos importados de Brad Pitt y Angelina.
La banda de sonido no va a ser de U2 ni Manu Chao.
Calle 13 tampoco va a poner su granito de arena, y de 
Silvio ni hablar:
todavía va a estar buscando su unicornio.

La revolución no va a ser por internet.

La revolución no va a ser monetizable por Adsense, 
pero si vos querés
vas a poder ponerla en tu perfil de LinkedIn que, como 
todo el mundo sabe,
es la mentira más piadosa del capitalismo. 
La revolución no va a pasar el desafío de la blancura.
La revolución no va a sacar el tigre que hay en vos, ni 
el empresario.
La revolución no te va a limpiar el inodoro, ni la 
conciencia biempensante.
La revolución no te va a poner la camiseta, ni los pantalones.
La revolución te va a obligar a ponerte  las pilas.

La revolución no va a estar en todos tus dispositivos, amigo.
La revolución va a ser en vivo.
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s Você não vai poder ficar em casa, amigo.

Você não vai poder desativar o roaming ou roubar o wi-fi 
do vizinho.
Você não vai poder continuar jogando Candy Crush
ou olhando as fotos de gatinhos no Facebook
porque a revolução não acontecerá pela internet.

A revolução não acontecerá pela internet.

A revolução não será vista com filtros do Snapchat ou do 
Instagram,
num p&b vintage ou, previsivelmente, apenas em branco.
A revolução não virá por drone ou se organizará pela deep web
ou estourará quando vazar o sex tape onde Donald Trump, 
Marine Le Pen e Putin
gozam como porcos com as mãos de Perón restauradas,
com nail art e germicida gel.

A revolução não acontecerá pela internet.

A revolução não sairá, com exclusividade, na Netflix, 
produzida pelo Tom Hanks, dirigida por Oliver Stone 
e protagonizada pelo Gael García Bernal porque ser 
progressista não diminui a elegância.
A revolução não esculpirá milimetricamente em você o 
abdômen com o qual sempre sonhou,
ou te dotará com um milagroso pau com garras,
ou te fará crescer uma barba de lenhador mais forte e 
mais sedosa,
porque a revolução não acontecerá pela internet, amigo.
A revolução não apagará por dermobrasão
essa tatuagem do Che que você fez nos anos noventa.
Não aumentará o tráfego do seu site, não te dará mil likes,
não te transformará em um Twitterstar ou num garanhão 
do Tinder.
A revolução, se acontecer, não será coisa de machões.

A revolução não acontecerá pela internet.

Não verá por streaming a polícia reprimindo,

metendo bala de borracha e gás lacrimogêneo,
porque minha avó contou que um taxista lhe disse
que escutou no rádio que esses manifestantes 
não gostam de trabalhar, mas precisamos de um país sério,
uma revolução de alegria.
Ninguém deixará comentários anônimos
nos sites dos jornais e ninguém assistirá
Dança dos Famosos ou Almoço com as Estrelas
ou a Primeira Divisão, ninguém falará sobre o Fantástico
ou sobre o Fala que eu te Escuto.
E as crianças, em vez de caçar Pokémon,
estarão nas ruas buscando algo melhor.

Não será trending topic ou tema de algum documentário
coproduzido pela UNESCO e pela Goldman Sachs, que 
mencione de passagem o #NiUnaMenos,
e seja narrado pelos filhos importados de Brad Pitt e 
Angelina Jolie.
O soundtrack não será U2 nem Manu Chao.
Calle 13 também não fará seu "grãozinho de areia" pela paz 
e se falará de Silvio Rodriguez menos ainda:
ele estará procurando seu unicórnio.

A revolução não acontecerá pela internet.

A revolução não será monetizada pelo Adsense, mas se 
você quiser
poderá inseri-la no seu perfil do Linkedln que, como todo 
mundo sabe,
é a mentira mais piedosa do capitalismo.
A revolução não passará no desafio da brancura.
A revolução não arrancará o tigre que há em você, nem o 
empresário.
A revolução não limpará sua privada ou sua mente liberal.
A revolução não te vestirá a camiseta ou a calça.
A revolução vai te pilhar.

A revolução não estará em todos os seus dispositivos, amigo.
A revolução será ao vivo.
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RelevO bios de Tinder
*bastante baseadas em bios reais 
coletadas no aplicativo

Empreendedor, tenho três graduações 
– Marketing, Medicina e Engenharia de 
Aquicultura –, mas já tô de olho na próxima. 
“Eu quero sempre mais”. Viajar, ter boas ideias 
e encantar pessoas é o que me move adiante. 
If you speak English, we’ll get along well. Seja 
bem-vinda!
Empreendedorismo
Marketing
Psicologia
Freud
Startups
Pederastia passiva
Wanderlust

Crítico social sempre. A todo momento. Até 
demais. Não me convide para o almoço de 
domingo com aquele seu tio reaça se não 
quiser ouvir uma palestra sobre pavês veganos.

Interesse em filosofia, saraus, luais, qualquer 
coisa que tiver gente sentada em círculo e 
violão tocando um Criolo pode me chamar 
que eu vo uhaueh. Quero viver de mochilões, 
mudança social e embriaguez, de vinho ou de 
poesia, como dizia o poeta.

LEIA COM ATENÇÃO!

1- Se você está nesse app para colecionar likes, 
me deixe fora disso. Você está fazendo isso 
errado.

2- Se você é dessas que só dá like porque o cara 
tem um carro ou dinheiro, já vou avisando que 
eu tenho os dois. Mas me importo mais com o 
CORAÇÃO. Você está fazendo isso errado.

3- Se você responde as conversas só com emoji, 
ou monossílabos, você está fazendo isso MUITO 
errado. Sabe que a minha mãe disse que eu sou 
especial demais pra ser ignorado por meninas?

4- Se você for feminista e fizer todas essas 
coisas tipo não dar bola pra todos os homens do 
universo, qual é a sua hein???

5- Se você só quer colecionar mais um match, 
eu quero olho no olho e conexões REAIS, longe 
dessa modernidade líquida.

Ericlepton, 32

Belo, 25

José, 19
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Por todas as lágrimas que nunca chorei
Pelas vitórias que não celebrei
Eu danço.
Pelo sorriso de uma criança
Por um lampejo de esperança
Eu danço.
Pela saudade,
O adeus
A despedida que nunca foi
Eu danço.
E canto.
Amanhã há de ser outro dia.
E outro raiar da aurora.

MARKETING MULTINÍVEL –
GANHE DINHEIRO SEM SAIR DE CASA, BASTA 
ESTAR CONECTADO À INTERNET!
WATTS: (55) 2

Então nos encontramos aqui... É... Sabe quando 
você tá no Carrefour e tem aquele cestão com 
cds a R$ 9,90 que só tem umas coisas tipo 
Almir Sater e Summer Eletro Hits 2002?

É meio que isso o tinder neh... Mas sabe que, 
nesse mesmo cestão, às vezes a gente acha uns 
Led e Black Sabbath Greatest Hits?

Ou sei lah de repente o cestão fica perto da 
seção de bolacha recheada... Talvez nem seja 
tão ruim, dê seu like e confira ;)

Como eu vim parar aqui meu deus eu só tenho 
seis anos

Robson, 18

Dante, 38

Adauto, 26

Camille, 23
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to “Quem é o terceiro a andar  
sempre a teu lado?

Quando conto, estamos 
juntos, somente você e eu”.

T. S. Eliot
 

1
 
Meu primeiro marido veio nos 

dias de descobrimentos, de teares 
partidos e caravelas perdidas, de horas 
todas calculadas. Veio para o almoço, 
quando eu esperava por barões. Entrou 
pela porta da frente e amou-me com 
modos, com método, na mesa girante, 
na sala de estar, suave e cartesiano, 
amou-me com inocência, em meus 
olhos de menina, nos destinos traçados 
por esquadros e compassos, amou-me 
por intermédio de bússolas e rotas 
marítimas que indicavam minha 
casa, amou-me manufaturando-
me e narrando todas as riquezas da 
história do mundo. Chamava-me de 
rainha. Mas ele não sabia negociar, 
não sabia esconder sua ambição, não 
sabia conviver dentro de minha alma 
bucólica com meus homens, meus 
servos da gleba. Era um burguês que 
circum-navegou minha matéria-prima, 
rasgou o véu sentimental que envolvia 
toda minha família e desatou meus 
laços feudais, arrancou minha raiz 
da terceira margem do rio para me 
levar à cidade ciclópica. Ensinou-me o 
mecanismo da liberdade, a matemática 
da igualdade, as engrenagens da 
fraternidade, os segredos do martelo 
e da bigorna, a mão invisível, o ter e 
o haver. Disse-me que a vida é uma 
moeda. Tive medo do pouco de cobre 
e vidro que tomei por ouro e diamante, 
do mar de venenos importados em 
que me afogava, e perguntei: “O que 
está fazendo? Milhões de vasos sem 
nenhuma flor. O que está fazendo? 
Um relicário imenso deste amor”. E 
ele se foi, deixando todos seus regalos, 
as velas, as vasilhas, o enxoval, tudo 
aquilo que um burguês não poderia 
levar para o céu.

Eu que não era mais que um grito, 
um rosto que se olhava nos relógios 
e não se reconhecia, me olhei no 
espelho e tirei de meu rosto a máscara 
que me sorria.

 2
 
Meu segundo marido veio nos dias 

de solidão, de mandalas partidas 
e búzios perdidos, de horas todas 
mercenárias. Veio para o chá das 
cinco, quando eu esperava por 
missionários e mercadores. Entrou 
pela porta dos fundos e amou-
me com paciência, com regras, na 
roleta, na sala de jogos, curinga 
e vadio, amou-me no cara-e-
coroa, em meu rosto de mulher, 
nos destinos lidos nas linhas da 
mão, amou-me em seqüências 
que contavam vinte-e-um, amou-
me ganhando e espoliando-me 
em todos os zeros da história do 
mundo. Chamava-me de perdida. 
Mas ele não sabia blefar, não sabia 
manter sua sorte, não sabia viver 
dentro de minha alma azarada com 
meus homens, meus proletários 
psicografados. Era um jogador que 
me dominou como um dominó, 
apostou meu coração nos cassinos, 
jogou-me à vida como se lançasse 
dados, arriscou meus sentimentos 
no par-ou-ímpar, preferiu meu 
corpo como se escolhesse, num cara-
ou-coroa, entre o vermelho e o negro, 
colocou minhas pétalas em caça-
níqueis. Convidou-me para jogarmos 
juntos em Paris e que lá me faria ver 
as estrelas em pleno dia e depois de 
dois meses o dilúvio. Disse-me que 
um mês de vida assim era melhor 
que toda a minha existência. Tive 
medo de arriscar, de pagar caro 
demais, mas paguei o preço da 
permanência, enquanto ele ia e vinha 
das casas de jogos, me contava suas 
perdas e ganhos, até que perguntei: 
“O que está mostrando? Milhões 
de cartas sem nenhum valor. O que 
está mostrando? Um baralho imenso 
deste amor”. E ele se foi, deixando 
cartas de amor, dados viciados, 
valetes virgens, um vazio pela casa 
e tudo aquilo que um jogador não 
poderia levar para o purgatório.

Eu que não sabia perder, uma 
rainha de espadas a voar nas asas de 
ases num jogo em que perder se fez 
o melhor destino, vi meu castelo de 
cartas cair e chorei.

3
 
Meu terceiro marido veio nos dias de 

lentidão, de espelhos partidos e anjos 
perdidos, de horas todas semelhantes. 
Veio ao anoitecer, quando eu esperava 
por dragões. Entrou pela janela e amou-
me sem leis, sem regras, no leito, no 
quarto de alcova, abrupto e selvagem, 
amou-me na angústia, em meus seios 
de mãe, nos destinos invisíveis de olhos 
eternos entre lágrimas, amou-me com 
os gritos de monstros desmedidos que 
habitavam meus abismos, amou-me 
matando-me como o fogo vive a morte 
da terra e o ar vive a morte do fogo e a 
água vive a morte do ar e a terra vive a 
morte da água. Chamava-me de imortal. 
Mas ele não sabia sentir, não sabia ser 
humano, não sabia conviver dentro de 
minha alma triste com meus homens, 
meus mercenários. Era um vampiro que 
mordeu minha carne, beijou-me a boca 
com sabor de fruta mordida, saciou sua 
sede em meu veneno, sugou meu calor 
até secar minha saliva, bebeu-me até me 
fazer transpirar, suicidou-se em meus 
espinhos. Ignorou meus amores d’antes, o 
uivo do bicho pré-histórico que andava, 
alma penada, a existir conosco, o choro 
do trovador medieval que cavalgava 
suserano-decapitado a cantar a nostalgia 
de uma renascença morta. Disse-me 
que era preciso sermos modernos como 
o amor. Era a última página de minha 
vida. Deixei, então, o medo, a sombra 
da dor, não apaguei a luz, mas fechei os 
olhos sob seu corpo efêmero, que nas 
mãos do sol se despedia, enquanto eu me 
perguntava: “Por que está amanhecendo? 
Peço o contrário pelo sol se pôr. Por que 
está amanhecendo? Se não vou beijar seus 
lábios quando você se for”. E ele se foi, 
deixando seus suspiros de âmbar, sonhos, 
olhares, seu sangue que correu em minha 
veia, seu cheiro que morou em meus 
pulmões, suas asas que sacudiram minha 
miséria e tudo aquilo que um vampiro 
não poderia levar para o inferno.

Eu que vivi a efemeridade e vi em 
minhas rugas as assinaturas e as marcas 
das paixões que o destino me legou, 
receio ser morta por uma gota de 
chuva. No entanto, banho-me no rio do 
esquecimento para apagar as palavras do 
livro dos dias escritas em minha pele.
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O Mesmo

réquiem para 
um cão morto

Henrique Pitt

1 –
outra vez, o mesmo sonho: levanta no meio dele, pega 
sua mala marrom e vai ao Terminal 2, o trem chega. 
[ainda com ele em movimento] Entra apressado para 
a poltrona 2, espreme-se na entrada/saída com aquele 
da mala semelhante, mas a 2 passos, acorda. Noite de 
02/02: novamente – chega no Terminal 2 com as fumaças 
madrugais, [o trem quase parando] acotovela-se no 
corredor com os contrários [e suas malas], a 2 passos da 
poltrona 2 um levanta dela [uma mala marrom à mão]: 
dá de cara consigo. o outro diz Que faz aqui em meu 
sonho, se tenho que descer rápido para encontrar alguém 
no Terminal 2?

[senta-se no lugar dele, buscando compreensões. o outro 
desce no Terminal 2, atrasado. retorna à casa exaurido. 
dorme. outra vez, o mesmo sonho: levanta no meio dele, 
pega sua mala marrom e vai ao Terminal 2...]

Hélio Ferreira

Poesia Quero-quero
por Ben-Hur Demeneck

Mais que um escrito, o livro Guardião 
de datas é uma leitura do êxodo. Mais 
que uma estreia, a confirmação de 
um processo de autoria. E, ao mesmo 
tempo, muito menos daquilo com 
que nos podem brindar os rótulos 
literários, vendidos a granel no 
mercado das letras, por ser “apenas” 
poesia. Sem sobrenome, apelido. 
Poesia encalacrada no cotidiano, em 
que se maneja o tempo e se desdobram 
os símbolos com uma simplicidade 
semelhante àquela esbugalhada pelas 
coisas que existem no mundo que está 
fora de nós, as quais não precisam 
de conjecturas para sabermos belas. 
Mulheres e homens que procuram 
dentro de si a casa que perderam, eis 
aqui um teto para seus pensamentos.

“Descobri na pele a verdade:/ 
quem muito lê fica pouco;/ nunca 

mais descansa”. Esse excerto de 
um dos poemas de Hélio Ferreira 
sintetiza o estilo desta obra e da 
relação entre autor-leitor que ele é. 
Nas páginas seguintes, poemas sobre 
amor, solidão, morte, infância – com 
suas brincadeiras de pátio e de rua. 
Aquilo que se repete entre os vates 
ao longo dos séculos, mas tal qual 
a taça da fábula árabe, sempre volta 
a se encher de pedras preciosas. 
Em particular, um ambiente típico 
do interior brasileiro. Não importa 
que seja do Paraná, pois a divisão 
entre metrópoles e interior consegue 
explicar mais do que se soubesse 
em qual ente da federação se está. 
Da mesma forma que as cidades 
médias se parecem entre si de modo 
constrangedor, em sua luta entre 
provincianismo e as lufadas de 
cosmopolitismo.

Trecho do prefácio de Guardião de Datas 
(Editora UFSC, 2011)

ontem, 
nosso desencontro fez uma vítima:
ao chegar em casa, naquele espírito,
passei com o pneu do carro por cima do cãozinho do meu irmão…
ele gritou por uns dois minutos, depois morreu.
 
hoje de manhã
enterrei-o no quintal.
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Guia extrassensorial para 
cinco músicas selecionadas
Felipe Gollnick

Juan, El Marinero
Constantina & Franny Glass (2012)

Às vezes, quando não há ninguém 
olhando, Juan tira as botas de chuva, 
põe os pés para fora de algum 
barquinho emprestado e caminha 
sobre o mar. Sem qualquer drama, sem 
qualquer efeito especial, sem qualquer 
frescura. Apesar da discrição, o hábito 
ficou muito conhecido na pequena vila 
de pescadores, onde alguns pensam 
que ele é um peixe e outros pensam 
que isso é uma idiotice. As crianças 
não estão nem aí e, sabendo que 
isso é o mais próximo que chegarão 
de um astro em todas as suas vidas, 
correm para tirar fotos com ele e pedir 
autógrafos. Juan, o marinheiro, tem 
quarenta anos de idade, apesar de 
aparentar apenas dez. E alguns pensam 
que tudo isso é uma idiotice.

Que sera
Wax Tailor (2005)

Cenas de um filme noir. Alguém com 
um chapéu que cobre os olhos e um 
sobretudo com a gola levantada até 
a altura do nariz se esgueira pelas 
sombras de um metrô praticamente 
vazio. Na estação indicada 
previamente, a pessoa desembarca, 
sobe as escadas e segue pela noite sem 
se incomodar com a chuva grossa, as 
poças de água e as pilhas de lixo no 
chão. Dobra uma ou duas esquinas e 
entra por uma porta que deveria estar 

destrancada. No bolso, um volume 
pesado. Quem irá morrer?

Smex Smov
Trupe Chá de Boldo (2015)

A Rússia está aí. Um grupo de jovens 
brasileiros de variadas espécies (alguns 
com roupas coloridas estampadas, 
outros hipsters e mais alguns 
inclassificáveis) estão passeando 
por Moscou quando uma vontade 
insegurável de dançar assimila todos: 
são dez ou doze pessoas que nada 
podem fazer para evitar o balanço 
involuntário do corpo. Sacodem, 
sacolejam, têm ânsia de vômito de 
tanto se mexer. É como a cegueira 
de Saramago, mas está mais para 
a Epidemia de Dança de 1518 em 
Estrasburgo (procure na Wikipedia). 
O problema, no entanto, é que não se 
pode dançar da forma que se deseja 
em praças públicas na Rússia: algumas 
regras precisam ser seguidas.

Oba, Lá Vem Ela
Junip (2012)

Um sueco toma pouco cuidado com 
os sinais de trânsito enquanto pedala 
freneticamente pelas ruas do Rio de 
Janeiro. Glória, Catete, Flamengo, 
Botafogo. A noite está ótima, mas o 
sueco está atrasado: ele quase atropela 
cinco pessoas e quase é atropelado 
ao menos duas vezes. Cinco ou dez 
minutos depois da hora marcada, ele 

prende a bicicleta de qualquer jeito em 
uma grade, entra no campo correndo 
(todo mundo estava esperando) e 
percebe que está com o tênis errado. 
O juiz apita, os times começam a 
correria e bastam apenas alguns 
instantes para que uma bola seja 
cruzada por cima da área. O sueco 
está lá, no lugar certo: BAM, cascudo, 
e o próximo som é o da bola pegando 
no fundo da rede. É só por causa desse 
tipo de gol que o sueco estava no Rio.

Opposite People
Newen Afrobeat feat. Seun Kuti & 
Cheick Tidiane Seck (2016)

Em uma pequena sala de um estúdio 
de gravação em Santiago, no Chile, 
vinte e duas pessoas se apertam entre 
uma infinidade de instrumentos. 
São dois teclados, dois conjuntos 
de percussão, uma bateria, quatro 
vocalistas, duas guitarras e um 
naipe de seis metais, entre outras 
coisas que o afrobeat proporciona. 
Os ventiladores foram desligados 
para não interferirem na gravação. 
Quando a intensidade da música 
diminui um pouco, o nigeriano Seun 
Anikulapo Kuti assume o microfone 
estilizado vermelho para cantar a 
música lançada quase quarenta anos 
antes pelo seu pai Fela Kuti. Ao final 
dos mais de treze minutos de música, 
todos estão encharcados de suor. Mas 
vale cada gota.
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ele me mandou uma foto do pinto
um close do pinto
um pinto ereto na minha tela
sem pernas, sem corpo, sem mãos
sem homem

um pinto sem história
decepado e duro
um falo que não fala
e mesmo que falasse
não me diria nada

um pinto solto
que eu não conhecia
e nem tinha imaginado
um dia
as formas, a potência
a essência
a geometria 
um pinto que não me excita
antes me desanima
pela falta de empatia
com o universo
feminino

ele me mandou a foto do pinto
e eu que pensava no sorriso
eu que pensava nas ruas
que a gente andaria
eu que sentia
as conversas e os vinhos
eu que via a companhia
o abrigo, o carinho

vi o pinto
um pinto imponente
dominador
furador de sonhos
protagonizando
a nossa história
interrompida

Decepado
Clara Baccarin

Jr Bellé

ter um pau enfiado no cu, senhores, é por vezes 
muito mais prazeroso do que ter seus poemas 
enfiado nos ouvidos. ter um pau enfiado no rabo, 
macho, é certamente mais interessante do que 
ter suas teorias enfiadas goela abaixo. ter um pau 
enfiado no cu, homem, é de uma hombridade 
reveladora e transcendental. ter um pau enfiado 
no cu, poeta, é coisa lorca.

De Amorte chama Semhora (Editora Patuá, 2017)
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minha avó
inventou uma máquina
de avessar os dias:

antes de sua morte
pôs-se a engendrar
memórias 
 – gente com asas
 – estranhas histórias do tempo
 – cães de nomes improváveis
   e lindos

eliminou 
de seus dias as 
pessoas reais –
 que pode 
 haver de mais tedioso
 que gente
 concreta
 ou tijolos e barro e pedras?

minha avó 
 com sua máquina de
 avessar os dias 
acordava 
a casa no meio da noite
ironizava
a invenção do vento
esquecia 
os nomes inúteis das filhas
recriava
o absurdo não-linear do tempo.

era uma máquina
de costurar avessos –
retalhos 
coloridos do tempo:

guardei-a para mim
        – minha avó
        e sua máquina de aventuras –
para usá-la 
quando for 
meu tempo.

Cascas pra 
um caroço

a 
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Maria Eugênia de Oliveira

Th
eo
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lv

esA janela bate enquanto escrevo.
A rua lá fora parece ciente e quieta
do vento inconstante.
Compartilhamos do mesmo condado
e enfrentamos, a rua e eu,
as mordaças do domingo.
Era aliciante levar os olhos
até a vidraça e compreender o mel dos gatos
no outro lado do domingo...
Espiavam em ócio e afinco,
as gotas enviadas do toldo à calçada.
Haverá toldos e gotas, gatos e ócios
de algum modo entrelaçados
em outro poema que não este?
Uma moça sugestão frequentava agora
um quintal pela porta dos fundos...
Há um ponto em que a vida, em pessoa,
acontece em gesto fora da tampa...
As coisas que não descem pelo ralo
ou um garimpo na fruta do dia
tentando um caroço...
Uma especulação de uma culatra pra sair.
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Na antiga capital do reino coreano 
da Alta Beleza vivia um rapaz 
chamado Yi, nos arredores da 
Ponte dos Camelos. Tinha dezoito 
anos, um olhar cristalino e era 
extremamente talentoso. Começou 
a frequentar a Academia das Letras 
desde cedo e costumava ler poesia 
até enquanto caminhava. 

Não longe dali, na Vila do Bom 
Bambu, vivia uma donzela da rica 
família Choi. Devia ter uns quinze 
ou dezesseis anos, era bela e exímia 
bordadeira, além de talentosa poeta. 
Por isso, as pessoas assim os elogiavam: 

 
Moçoilo Yi, conhecedor das artes
E donzela Choi, bela e recatada 
Só de ouvir sobre seus talentos e 
formosura 
As tripas esfaimadas podem se saciar 
 
Cada vez que Yi saía para a 

Academia com um livro debaixo 
do braço, passava ao lado da casa 
dos Chois. Junto da amurada norte 
daquela casa, dezenas de pés de 
salgueiro-chorão formavam um 
círculo, onde Yi costumava descansar 
sob o balanço de seus ramos. 

Um dia, Yi espreitou por cima da 
mureta. Inúmeras flores estavam 
abertas pelo jardim e, por entre elas, 
abelhas e pássaros disputavam cada 

uma das flores com seu trinado. Num 
canto do jardim havia um pequeno 
gazebo, semienvolto por uma cortina 
de contas e um véu de seda que 
pendia baixo; a imagem lhe veio aos 
olhos quase translúcida, por entre 
os botões de flor. Dentro do gazebo, 
uma linda mulher descansava por 
um momento a agulha de bordar; 
apoiando-se sobre o queixo, ela 
entoava um poema:

Quão lentamente estou a bordar, 
encostada só no véu da janela 
Quão delicado o canto do figo-loiro 
por entre tantos botões de flor!
Lamento em vão o vento de primavera
E em silêncio descanso a agulha a 
absorver-me em pensamentos

Aquele moçoilo que passa ali fora, de 
qual família será?
Entrevejo sua veste azul caminhando 
por entre os ramos pendentes de 
salgueiro
Quisera eu me tornar uma 
andorinha-das-chaminés
Para voar baixinho por cima da 
cortina de contas, por cima da mureta

Ao ouvir esses versos, Yi não 
conseguia vencer a vontade de exibir 
seu dote em poesia. Mas o portão 
daquela casa era muito alto, e a casa 

principal, bem como o jardim interno, 
ficavam nos fundos, de modo que, sem 
ter o que fazer, ele acabou deixando o 
lugar com imenso remorso. 

No caminho de volta, Yi escreveu 
três estrofes numa folha de papel 
branco, amarrou-a num caco de telha 
e a jogou por cima da mureta.

 
Uma névoa espessa encerra os doze 
picos dos Montes da Magia 
Mas um deles se descobre e se exibe 
em matizes de vermelho 
Será o sonho solitário e angustiado 
do rei Yang
A se tornar nuvem, a se tornar chuva, 
pronto para descer pelo alpendre?  
 
Dizem que, quando o poeta chinês Sima 
Xiangru visitou o Reino de Shu Han
E se encantou com a viúva Zhuó 
Wénjun,
O amor que encerrava em seu 
coração já era bem profundo
Formosas flores de pessegueiro e de 
ameixeira avermelham o topo da 
mureta
Em que chão elas irão se espalhar, 
seguindo os caminhos do vento?
 

Trecho de Contos da Tartaruga Dourada 
(Estação Liberdade, 2017). Tradução, notas 
e textos complementares de Yun Jung Im

Yi espreita por 
cima da mureta
Kim Si-seup
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H.G. Wells
Trecho de As aventuras de Tommy 
(Editora Piu, 2017, Trad. Eduardo Bueno) 
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Queima de arquivo
Rodrigo Novaes de Almeida

Era aniversário de um amigo em 
comum quando se conheceram. Eles 
tinham por volta dos trinta e cinco 
anos. Um jornalista, outro policial. 
Logo se entenderam. O jornalista 
precisava de alguém na polícia para 
resolver uma questão. O policial 
percebeu que aquele novo amigo 
poderia render ganhos adiante. A 
festa era em um daqueles bares com 
palco para bandas e espaço para 
dançar. Tudo bem comportado. 
Comportado demais, ao menos para 
o policial, que depois da segunda 
cerveja decidiu que eles deviam 

sair dali para algo melhor. Insistiu 
com o jornalista, convenceu mais 
dois fulanos e abriu chamada para 
uma viatura ir buscá-los. Em vinte 
minutos foram deixados na porta 
de um dos inferninhos mais caros 
da cidade. Desceram do automóvel, 
os olhos de toda a gente à toa na 
calçada voltados para eles. Portas 
abertas. Mesa sem reservas. Bebidas 
por conta. E, claro, bailarinas nuas 
à disposição. Um dos fulanos logo 
arrumou uma loira para colocar 
no colo. É sempre o clichê da loira, 
há de pensar o leitor, mas fazer o 

quê, foi escolha dele. O jornalista, 
a esta altura exigente e a estrear 
um gestual extravagante, revelou 
que procurava uma mulher negra, 
porque – disse – “nunca comi uma 
negra, e meu avô dizia que foi 
com uma a melhor trepada da sua 
vida, a boceta mais quente que ele 
fodeu”. Outro clichê, de fato, mas 
vale lembrar que os caras já estavam 
regulados no uísque paraguaio, as 
escolhas não poderiam ser outra. 
Inclusive o desfecho dessa história. 
O álcool leva ao lugar-comum, à 
vulgaridade dos tipos rasos. E se o 

leitor já imagina que a noite para 
os nossos heróis não acabará bem, 
acertou. Um pé de chinelo do tráfico 
de uma favela próxima identificou o 
policial e escolheu aquela hora para 
resolver uma questão antiga, outra 
questão não esclarecida e que não 
importa para nós, a servir nesse caso 
apenas como subterfúgio, agora para 
justificar o fim da narrativa. Sairá 
amanhã nos jornais: quatro mortos 
em famosa casa de prostituição da 
cidade. Um jornalista e três policiais. 
Suspeita-se de envolvimento das 
vítimas com o crime organizado.
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II

Soy error
la falla del chaleco
la aguja, el hilo
la pinza
que ajusta el vestido
al borde mutante
que se regenera
y acierta:

el único dolor inútil

es la tristeza ésteril
la pólvora mojada
de una imagen accesoria
prendida como alfiler
a la inmediatez
de la novedad
que no respira
pasado su cuarto
de hora

El resto,
a veces involuntario
espasmo
es tracción que gira
la muda de cosechas
al equinoccio
de mayor potencia

Entonces
el error que irrumpió
la línea continua
introdujo
el filo de la verdad
con que corto
la gelatina
que me separa
del mundo

VI

La duración no es
páramo preciso
de la extensión
de un momento

Toda una tarde fué
la llama del anafe

hirviendo el agua
una y otra vez

Toda la educación fué
un invierno
mirando a mi abuela
elegir las hojas verdes
entre las matas secas

Todo el amor fué
llevarte
a un lugar del barrio
donde nunca
me habían mirado,
bajo la sombra blanca
de un jazmín del país
cruzamos la frontera,
no volvimos
a hablarnos.

Toda la calma fué
recibir el impacto
esperar
limpiar las cruces
de la ropa
mirar los restos
reconocerlos
y enterrarlos:
no hay manto santo
que cubra los actos
para siempre

Hay una vereda triste,
una esquina de ladrillos
donde me mataron,
hay una casa
con las ventanas abiertas
donde ya nadie escucha
los domingos de al lado,
hay un ángulo del techo
dónde se junta el sol
y se hace un nido
que junta a las arañas
las vuelve mansos cristales
tejiendo trama irrevelada

La vida es un animal salvaje
moviéndose a ciegas,
en la dirección correcta.

II

Sou erro
a falha no jaleco
a agulha o fio
a pinça
que ajusta o vestido
à borda mutante
que se regenera
e conserta:

a única dor inútil

é a tristeza estéril
a pólvora molhada
de uma imagem acessória
presa como alfinete
à imediatez da novidade
que não respira
depois do seu quarto
de hora

O resto
às vezes involuntário
espasmo
é tração que gira
a mudança das colheitas
quando chega o equinócio
de maior potência

então
o erro que irrompeu
a linha contínua
introduzo
o gume da verdade
com que corto
a gelatina
que me separa
do mundo

VI

A duração não é
o ermo preciso
da extensão
de um momento

Toda uma tarde foi
a chama do fogareiro

fervendo água
de novo e de novo

Toda a educação foi
um inverno
olhando minha avó
escolher as folhas verdes
entre a pastagem seca

Todo o amor foi
levar você
a um lugar do bairro
onde nunca
tinham me visto
debaixo da sombra branca
de um jasmim
cruzamos a fronteira
nunca mais
nos falamos

Toda a calma foi
receber o impacto
esperar
limpar as cruzes
da roupa
olhar os restos
reconhecê-los
e enterrá-los:
não há manto santo
que cubra os atos
para sempre

Há uma vereda triste
uma esquina de ladrilhos
onde me mataram
há uma casa
com janelas abertas
onde ninguém escuta 
os domingos ao lado
há um ângulo do teto
onde se junta o sol
e se faz um ninho
que reúne as aranhas
e as torna mansos cristais
tecendo trama irrevelada

A vida é um animal selvagem
movendo-se às cegas
na direção correta

7 Movimentos entre as gôndolas 
do supermercado (trechos)
Gabriela Clara Pignataro (Trad. Marcus Groza)
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