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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO DE 2015

Até a pé nós iremos
Oi, gente. Quero assinar o RelevO. Sou do Norte. Porto 

Velho, Rondônia. Como procedemos? Aguardo. Té.
Gabriel Bicho

Da redação: Simplão, meu caro. É pagar 50 reals/ano, seja Norte, 
seja Sul, e enviar um endereço para nós, que somos jovens.

Flores Lusitanas
Muito bom dia: aqui em Portugal, estamos a começar o dia, se bem que tem 

dias em que a essa hora já estou com 4h de trabalho adiantado... Olha, já li 
ontem à noite a edição de julho, gostei muito – dos textos e ilustrações – e, 

mais uma vez, quero agradecer imensamente o espaço que o jornal reservou 
para publicar o meu pequeno conto. Fiquem com tudo de bom e não desviem 

o RelevO de continuar a fazer a diferença – segue o (des)caminho, porque é 
nele que está a solução. Um grande abraço em meio deste sol lisboeta.

Susana Vieira

O jornal é entregue, sim!
Fiquei muito contente em receber meu primeiro exemplar do RelevO! 

Devorei-o.
Vivian de Morais

Às capivaras o que é das capivaras
Nada poderia combinar mais com esses dias do que esta capivara.

Mayara Schade

Capa incrível.
Cláudia Sater

Que editorial foda.
Lúcio Barbeiro

Spyro Gyro
[Fazer] Projetos como o RelevO é nadar contra a corrente (a	 nal, dizem a 
crítica literária e o jornalismo cultural impressos estão morrendo) e quase 

uma vitória pírrica em épocas contemporâneas.
Jeverson Nascimento

Escrevendo apenas pra dizer que adorei “Quase cinco”, no RelevO/julho. 
Fiquei até com vontade de ver Californication, rs.

Th iago Lisarte

O editor deste periódico mente muito mal ao dizer que só bebe 
cerveja com 0% de álcool. Aprenda a mentir, cara.

Walter Bach

Nota do editor: Diante de ataques, apenas digo que sinônimo de amar é amor.

1. Primeiro, a ideia.
2. Então, o impresso, a materialidade, oito páginas.
3. Edições de Colecionador.
4. Edições especiais.
5. Reformulação de projeto grá	 co a cada 12 meses.
6. 12, 16, 24, 32 páginas.
7. Aumento de tiragem e pontos de distribuição.
8. Prestação pública de contas.
9. Banco de assinaturas.
10. Ombudsman.
11. Anúncios personalizados e em espaço 	 xo.
12. Cartas dos leitores e erratas.
13. Colunistas 	 xos para crítica literária.
14. Páginas centrais para a casa errar rude.
15. Newsletter.
16. Envio dos textos para ilustração com um mês de antecedência. 
17. Mais de 800 autores publicados em 75 edições.
18. Antologia com os 60 melhores textos dos cinco anos do RelevO.

Agora é o tempo em que, diante do volume mais amplo de textos 
para análise, seremos mais criteriosos. É o tempo de buscar ser um 
periódico com maior qualidade literária, mais rigoroso e que continue 
a trajetória de abrir espaço para a boa produção contemporânea.

Uma boa leitura a todos.
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Ombudsman

Carla Dias

Sou péssima em despedidas. Quase sempre saio 
do tom, digo bobagens, 	 co com a sensação de que a 
melhor coisa a se fazer é sair correndo. Despedir-se 
de pessoas pelas quais tenho apreço é complicado e 
me dá taquicardia. Porém, despedidas fazem parte da 
vida, e, às vezes, temos de nos despedir também dos 
nossos sonhos – que não há como serem realizados 
do jeito que os sonhamos, das oportunidades 
pelas quais aguardávamos ansiosamente, mas não 
chegaram. Da casa onde crescemos e dos empregos 
aos quais não temos mais o que oferecer, e por aí vai. 

Quando não tem a ver com pessoas, despedir-
se é antessala do desapego. Dizem que desapego 
é necessidade vigente. Sou péssima em desapego. 
Sempre saio de cena dizendo “até daqui a pouco!”.

Este é meu último texto como ombudsman do 
RelevO. Sei que desempenhei esse papel de um jeito 
diferente, mas não houve como evitar. Como não 
comentar sobre tantos escritores talentosos? E os 
ilustradores? E a dedicação das pessoas envolvidas 
em colocar o jornal para circular?

O RelevO nasceu ideia e desejo de uma pessoa 
e se tornou projeto e benquerença de muitas 
outras. Quando isso acontece, o valor do feito é 
inquestionável. O sonho de um se torna o de muitos. 
Foi essa a importância que descobri no jornal.

Quem me conhece sabe que não escrevo sobre o 
que não me agrada, ao menos quando se trata de 
gosto, de a	 nidade. Escrever para o RelevO foi das 
tarefas mais agradáveis. Há pluralidade nesse jornal, 
um comprometimento com a publicação de obras de 
autores que trazem frescor ao cenário literário. Esse 
tipo de pluralidade é o que garante, em qualquer área 
das nossas vidas, a capacidade de compreendermos 
que não somos donos da verdade. Compreendendo 

isso, evitamos as mancadas da intolerância e criamos 
cenários para o cultivo do bem-estar geral.

A edição de julho contou com ótimas 
participações. Com “buraco”, Noemi Ja� e me 
fez re� etir sobre a urgência gerada pelo medo, 
que nem sempre é inspirado por fatos, mas pelo 
ensimesmamento. “acode, mãe. o que foi, 	 lha? é o 
sumiço, mãe, esse buraco, essas coisas que eu não 
tinha também, o que eu perdi, o que eu ainda não 
tive...”. Inquietou-me um tanto esse texto.

Quem se divertiu com a “Libertadores Literária”? 
A Final me deixou tensa...

“Cenas Urbanas” sempre é leitura bem-vinda. 
Daniel Zanella é hábil ao nos transportar à cena 
que descreve e sobre a qual re� ete. Não fosse assim, 
eu jamais conseguiria imaginar a conexão entre a 
série Californication, cerveja e funkeiros dos carros. 
“Quase Cinco” é mais um texto bacana, com re� exão 
de sacada. Adoro re� exões. Adoro sacadas.

Muito me agradou o “Museu Kodacolor dos 
Filmes Não Usados”, de André Knewitz. “Também 
converso com plantas, e en	 ei o smartphone no vaso, 
a samambaia responde via twitter.” Gostei do ritmo 
do texto, da ideia de um personagem assistindo a um 
provável suicídio, enquanto elabora o seu próprio, 
“Não agora, mas depois.”, assim como a mania dele de 
chamar pessoas por outros nomes: “... nomes de coisas 
banais. Tem o Pipoca, o Incenso e a Parafuseta.” 

Rômulo Candal, que participou da edição pelo 
Obscenidade Digital,  me ganhou com o seu “De Que 
Adiantam Sonhos Bons?”, onde fala de um homem 
que 	 cou muito doente e que tem como sintoma 
derradeiro a vontade de morrer. Durante a espera, 
ele escreve poesia ruim e prefere os pesadelos, já que 
os sonhos bons não o libertam da letargia de homem 

doente à espera da morte. “Os sonhos tecnicamente 
agradáveis, aqueles em que Jorge voa, em que joga 
bola, ou aqueles em que transa e acorda saciado, 
quando se vão, jogam Jorge de volta à vida de esgoto 
em que vive. Os sonhos bons não têm dó daqueles 
que sofrem acordados”. Não, eles não têm.

Ademir Demarchi escreveu sobre o poeta Ademir 
Assunção, em “Cinerário”. “Poesia Escrita Com 
Sangue” trata da importância do poeta, destaque 
entre os poetas contemporâneos. Não conhecia 
o poema de Assunção que Demarchi destacou, 
“Homem só”, que foi musicado pelo talentoso Luiz 
Waak. Procurei e achei o belíssimo disco “Rebelião 
Na Zona Fantasma”, também comentado no texto. 
Somente um talentoso poeta para lançar um belo 
disco declamando poemas com trilha sonora. 

Traduzido por Jussara Salazar, o trecho do 
livro “O Diário de Frida Kahlo”, que fecha a 
edição, é pintura em palavras: “Tudo tu no 
espaço pleno de sons – na sombra e na luz. Tu te 
chamarás AUTOCROMO o que capta a cor. Eu 
CROMÓFORO – a que dá a cor. Tu és todas as 
combinações dos números, a vida.”

As ilustrações de Dê Almeida e o Estúdio 
Vermelho Panda completaram a viagem pela 
edição de julho. Em uma pré-despedida, Whisner 
Fraga – quem me convidou para substituí-lo como 
ombudsman – ocupou o Expediente da mencionada 
edição. Acho que o pessoal do RelevO está com 
saudade dele. Eu também estou.

Despeço-me da função, mas não do jornal. 
Continuarei leitora e apreciadora do trabalho feito 
por aqui. Que este espaço continue disponível 
para a literatura e para os leitores. E que inspire 
projetos semelhantes. •

Até daqui a pouco�
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Não dava pra saber aq vinha o rapaz, já com certeza entrado nos enta, pele 
castigada, aparência de gente vivida. Chegou mancando forte, uma perna 
nitidamente mais curta que a outra, eu a primeira travesti à vista, parou logo em 
mim. Blablablá in	 ndável, elogios, ios, eu dava corda mas já com vontade de dar 
um basta: dinheiro parecia que não ia sair dali. Me chamou então pra uma cerveja, 
queria me conhecer melhor. O dinheiro da noite já feito antes disso, oq viesse era 
lucro, acabei aceitando msm sem vontade de beber, sei lá pq, só que deixei bem 
claro que eu não estava ali a namoro. Lá vamos nós pelo Itatinga, a travesti não-
padrão de mãos dadas com o moço com de	 ciência, eu pensando noq seria mais 
evidente pra quem nos via, noq mais inaceitável aos olhos dos corpos modelo.

Ele compra a cerveja no bar da esquina, paga o preço absurdo da zona e faz 
questão de sentar na mesa mais exposta pra todo mundo nos ver. Eu, puta 
barata, aceito beijá-lo ali msm por uma cerveja, azamigas passando com cara 
de gongação, eu nem tchum. Cigarro, hálito de cerveja, ele todo aceleradão, 
tatuagens macabras pelo corpo, não tava valendo a pena, mas continuei. “Curte 
um tiro?” Eu eu? Caretíssima, curto nem pensar na ideia. “Legal, assim me 
seguro essa noite... ando abusando. Vc é humilde, gentil, me escuta, quero passar 
a noite com vc, uma noite 	 rmeza”. Bom, não tente me convencer com menos 
de cem reais, querido. “Pago setenta!” Tá bom, mas onde? O motel 	 cava a uns 
15min a pé e ia custar uns oitenta a mais.

Lá fomos nós, por volta das 20h, escuridão, frio, eu com medo de doce, de levar 
a pior, mas algo me parecia fazer crer que ele era con	 ável. Vinte minutos ladeira 
abaixo, movimento de carros intenso, buzinas, xingos, eu e ele manquitolando 
naquelas calçadas pedregosas não feitas pra pedestre andar, ele todo carinhoso 
tentando me aquecer com abraços desajeitados no caminho. Chegamos. 
Primeira coisa o banho, a esfregação, um ensaboando o corpo de outre, gozoses, 
brincalhudes (desliguei o chuveiro pq gastação de água me tira do sério). De lá 
fomos pra cama, os corpos só meio enxugados, e começou a noite propriamente →

AGORA VC GANHOU 
OS SEUS VINTE
Amara Moira
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dita. Pedi, antes de mais nada, os meus setenta, ele veio com papo de só cinquenta, 
não sabe se vale isso tudo, eu peguei e disse que por aquele valor eu vazava em 
uma hora. No 	 m, 	 cou por isso mesmo, cinquenta, eu puta da vida. 

Na cama, o gentil cavalheiro virou ogro. Suas mãos me machucavam, ele 
puxava meu cabelo, beliscões, tapas, eu não gostando nadinha e não adiantava 
reclamar. Meu edi já machucado do pg anterior, eu sofria por antecipação oq 
viria em seguida e, msm a neca dele sendo piquitita, isso não me tranquilizava 
(eu realmente tava machucada, mas precisava voltar pra casa com um mínimo 
de aqüé, né?). A excitação dele era tanta em me ver sentindo dor, em ver que a 
neca dele, msm pequena, me machucava, que ele acabou gozando rápido. Daí 
voltou a ser carinhoso, me abraçou, contou do acidente na perna, das tatuagens, 
polícia, prisão, histórias tensas, violência, drogas, sobrevivente do massacre do 
Carandiru (	 quei meio incrédula qdo ele disse e ele quase cresceu pra cima de 
mim, ok, acreditei), mas que dsd então tinha endireitado e agora só restava o 
probleminha com pó e álcool.

No meio da converseira ele volta a me agarrar, excitado de novo, eu dizendo 
que a cota dos cinquenta dele já tinha encerrado, aí 	 z menção de pôr roupa, ele 
me segurou, disse pra eu ter calma, vamos curtir, com ele não tinha miséria. Veio 
já logo beijando, tateando meu corpo, fazendo oq queria, eu tentando oferecer 
resistência, me fazendo de boneca in� ável, pra ele pouco importava. Ele puxou 
então minha cabeça até a neca pra eu fazer o oral, peguei a camisinha, ele quis 
encrespar, “vc nem ouse tentar me obrigar a correr risco”. Lá vou eu fazendo hora 
extra de graça, ele com evidente tesão, nem demorando pra gozar de novo, e aí me 
saiu com “agora sim vc ganhou seus outros vinte, tou saciado!” Mereço.

Daí em diante a noite foi tranquila, só conversa, carinho, vontade de se 
conhecer melhor, se escutar. Ele chamou um jantar pra nós (“comigo não tem 
miséria”), pediu conhaque fuleira, refri pra mim, fumou feito chaminé no quarto 
fechado, frio de rachar e nenhum cobertor naquela merda de motel (primeira vez 
que eu pisei no famoso Euro's, que eu fantasiava ser o melhor motel da cidade 
dsd a adolescência: uma bela merda, isso sim). Pra não congelar, tive que me 
agarrar ao ogro a noite toda, dormir assim, de conchinha, morrendo de vontade 
de correr dali o qto antes, pq eu teria um dia cheio dsd cedinho e não há sono 
possível nessas condições.  •
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Nuno Rao

1.
Se uma ferida pudesse erguer-se, seria 
essa empena, suas partículas luzindo
no verão sem clemência, proa abrupta
que mede imóvel o mar de casas mudas
imersas no betume da noite ocidental, 
a história narrada no vazio vertical
de quem foi triturada pelos dentes rudes
das britadeiras e contabilizada em vagões 
lentos como lotes de vestígios que agora
dormem seu sono inquieto em anos
de concreto atravessados pelo aço. Ou

2.
fosse a vida uma vela nunca panda,
lona que o vento não enfuna , seria
essa empena hirta, muralha, seus segredos 
guardados no minério ostentando
o que lhe foi subtraído como um brasão
sem armas, cada mínima traição
do acaso grafada em mica, noite
dentro da noite de seus poros, uma vela
medindo a calmaria, metamór	 ca
memória de lava, enorme sedimento
de um espasmo, cinza de carne, granito.

uma pedreira
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R. JOÃO PESSOA, 35 – ARAUCÁRIA/PRAV. DR. VICTOR DO AMARAL, 1020, CENTRO – ARAUCÁRIA/PR

A editora completa 3 anos de 
atividades, contando com mais 

de 230 títulos no catálogo – livros 
publicados em praticamente todo 

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

Distrito Federal).
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Mateus Senna

Havia uma quadra de futebol no meu bairro, bem na minha rua. Não 
era pública, ao contrário. O dono, Gordo Babaca, como o chamávamos, 
era um capitalista daqueles, cobrava R$190 a hora, enquanto outros 
lugares, nas vizinhanças, não passavam dos cem. Mas era uma quadra. 
Grama sintética de primeira (de arrancar a carne do joelho nas 
quedas), traves branquinhas (com um ou outro rabisco de quase gol e 
cantoneiras pouco deterioradas pela ferrugem), um tamanho excelente 
para grandes assistências e belos dribles dos pelejeiros (todo jogo saía 
também um gol olímpico); tudo isso sem perder o ar leve da cevada 
com mijo.O bar, atrás do palco, ressonava prosas acaloradas sobre a 
gostosa, a safada e a gorda – nada de futebol junto à mesa. A quentura 
sudorética, em comunhão com o cheiro de virilha, evocava o Deus da 
nobre arte, senhor de toda guerra.

***
Ainda me lembro da vez que paguei ao Gordo Babaca meus últimos 

contos do mês para pelear contra alguns amigos de minha ex-
namorada – questão de honra: Beto, o zagueiro deles, era apaixonado 
pela garota.  Sangue me escorria dos olhos e dos joelhos ralados na 
ocasião e a partida não teve 	 m até “Betão” sair com um belo arranhão 
no braço – foi o que consegui fazer naquele monstro de 1m85. O jogo 
também não viu seu 	 m até nosso gol de honra. 1 x 10.

 Naquele mesmo dia Aparecida terminou comigo, sabe-se lá o 
motivo. Pensei que a dor me mataria aos poucos, as	 xiando-me com 
os gomos da bola, que sustentava e escondia meu pranto. O pesar 
durou até a próxima partida (que, se não me engano, ainda me saiu 
grátis – Betão, um novo amigo, pagara-me a parte da quadra rival).

Bem me disse um conhecido certa vez, O amor só é belo pela tola 
esperança de crer em si mesmo. Nas derrotas e términos sempre me 
perguntei o que é o amor.

***
A vida não era só futebol. Por sinal, formado e pós-graduado, 

trabalho como um cavalo de cocheiro há anos. O problema é que a 
bola me desconcentrava, seja para tocá-la como para somente louvá-
la. Que a coordenadora da escola não saiba, mas já liberei a criançada 
mais cedo para assistir o jogo da Champions, já 	 ngi que ia ao médico 
para jogar FIFA no videogame, já menti perder o cachorro para 

encontrar os amigos na quadra. Mas foram poucas vezes, nada demais. 
Sou professor de inglês, ninguém sentiu minha falta.

***
Talvez, e eu disse talvez, meu primeiro gol em solo próprio para a 

prática desportiva tenha acontecido na quadra, ao rolar de uma bola 
NIKE brasileirão 99 por sobre a linha do gol que dá para a via rápida, 
logo após um belo chute (meu) de direita (perna ruim) num rebote. 
Talvez. Papai, maior incentivador, deve se recordar, a	 nal, nunca 
perdeu sequer um gol de toda minha carreira, debatendo-se em cada 
arquibancada, cada banqueta de bar, como se eu o fosse, seu Duplo, a 
prática de sua teoria. Papai é perneta.

***
Há tempos não jogo bola. Havia uma quadra.
Descendo a rua de casa. Uma claridade esquizofrênica tomou meus 

olhos; a vista tornara-se mais fértil, podiam-se enxergar as árvores do 
parque, os prédios, o cinzento do céu mais exposto. “Muito melhor” 
uma senhora falou às minhas costas, “Agora aquele galpão não cobre 
mais meu apartamento, posso secar as roupas na janela”. Bolada ao pé 
do ouvido em dia frio. “Ô, viadinho”, era Gordo, mantendo o sorriso 
dos gananciosos, “vendi essa porra e vou montar um boteco lá na 
vila.”. Nada disse. Caminhei oco pela descida da rua, chorando por 
Desaparecida. O amor é dor maior do que tornozelo torcido.

O barracão desmoronado, as traves levadas para sucata e a grama 
jogada em algum playground. O comércio ao lado estava precisando de 
mais espaço para os clientes. A quadra juntara-se, da noite para o dia, 
às demais vagas do estacionamento de uma grandessíssima (	 lha da 
puta de uma) loja de produtos vagabundos.

***
Às vezes vem a vontade de driblar, correr ou brigar. Olho o espaço 

em branco deixado pela quadra, uma ausência irreparável arde no 
peito e o pesar salga minhas bochechas. Mas não pode ser tão ruim. 
Sem gastar com chuteiras e peladas, tenho guardado uma graninha na 
poupança, vou comprar um carro. E há um estacionamento gigante no 
meu bairro. Sem falar que adoro produtos vagabundos.

 O amor também é saudade, tão crônica quanto in� amação no púbis. •

A QUADRA
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VERTIGENS 
LIQUIDIFICADAS

Residentes do absurdo paralelo
Lumpendelírios polifônicos
Os meus guris encantados
O texto mordendo por dentro
Catarse onírica e reticente
Escolhas do prelúdio no banquete dos signos
Suspensa pela alma retorcida
A minha desordem e a minha convulsão
No tempo: os afetos, as necessidades e os medos
Convencimentos ao avesso
Em tempo: as vontades liquidi	 cadas
Que no real-transcendental toma, confunde e reinventa
Difusas e profusas poesias
De entranhas derretidas
Pro tempo da vertigem
O simulacro de tudo, a casa dos sentidos
Ensolarados e metamorfoseados
Os sonhos assustados, perplexos
No desassossego de cada deslumbramento 
O estranhamento compartilhado, dividido, somado
Ausências essencialmente presentes
Fenomenologicamente ardentes
Intimamente latentes
Assim, inteira 
Aos pedaços que deixo e recupero
Quanto mais intenso, mais transborda, tudo que completa.

Amanda 
Coutinho
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O dia em que me fui de mim
Esqueci-me endereço próprio
Fechei a chave dentro e tranquei-me
Acenei-me e estranhei-me
Da janela me vi a distanciar-me
Sem me olhar para trás sentia que via sumir-me
Diluir-me numa multidão de eus que não me distinguiam
Deixei-me para sempre trancada em mim
Nunca mais passei e me vi, na minha janela em que me mirava
Andava à deriva, derivando-me em cada eu mesmo
No dia que me fui de mim, deixei-me só comigo
Fui egoísta e saí sem pensar em mim, que ensimesmada morreria
Sozinha, reclusa e ausente de mim que saíra para libertar-me
Talvez quisera matar-me, abstendo-me da minha presença que me 	 z questão de esquecer-me
Eu corria e zombava dos eus que via, todos tão autolocalizados
Olhavam-me na janela e acenavam-me, logo os eus que eu desprezava-me
Preferia andar-me sem endereço próprio
Sem me endereçar caminhava por vias de mim mesma
Eu estava presa, estava longe de mim, vagando-me apartamento
Apartando-me fui de mim a toda hora
Desprezando-me de dentro e vagando-me de fora

Egoisti camente
Ludmila Oze
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O EDITOR E O 
CHURRASQUEIRO

Antes de o churrasco rodar na grá	 ca e o jornal ser embrulhado em um 
papel laminado para que a leitura 	 que quentinha e saborosa pela manhã, 
no almoço, no banheiro ou de noite, há uma série de preparativos essenciais. 
Assim como este texto foi carneado no frigorí	 co editorial, muitos são 
preparados diariamente em diversos estilos, seja com muito sal, apimentados, 
sem gosto ou do jeito preferido de alguns: sangrando. No 	 m, a textura do 
produto pronto, a suculência textual e o sabor linguístico quem prova, meu 
amigo, é você, o leitor. Mas até lá, há um rodízio. 

Adenor, o editor, assim como diz a palavra, edita. Jamais sua função 
deve ser responsável por reescrever algum texto. Quando realmente isso é 
necessário, seu papel é mandar o autor refazer ou mandá-lo embora, seja 
lá em qual organização eles trabalham, levando em conta a imprensa como 
um todo. “Quem reescreve a namorada fede”, comentava com o pessoal do 
trabalho, na hora do cafezinho. 

Ele sempre pensou que para realizar uma edição ideal, precisaria somente 
pincelar algumas mudanças, e não moer a estrutura ou torrar o estilo do autor. 
Sua primeira lida, basicamente, é a leitura da limpeza. Com uma faca em mãos, 
ele corta todas as gorduras do texto e o que for desnecessário, como nervos 
linguísticos ou veias saltadas e incoerentemente construídas. 

Cumprida a primeira etapa, ele começa a segunda leitura. Nela, é feita a 
aferição e averiguação das informações. Está coeso? É Friboi? O que temos 
serve e é útil para quantas pessoas? As pessoas 	 carão satisfeitas? Ele está 
realmente pronto ou são necessários mais alguns minutinhos e provar, digo 
ler, novamente? Respondidas essas perguntas, o material está a caminho de ser 
servido ao cliente, restando ainda algumas etapas que já não lhe competem. Ele, 
por sua vez, já está pronto para outro rodízio de informações.

Alberto Caeiro, o churrasqueiro, além de heterônimo de Fernando Pessoa, 
também fazia um bico, às terças, no Bar do Clóvis, localizado nos arredores da 
zona da mata paulista, divisa com o Equador. Seu ofício era preparar a carne 
para os machos que jogavam pontinho e tomavam cerveja. 

Antes de tudo, Alberto ia comprar as peças. A quantia era sempre planejada, 
para não sobrar ou tornar o churrasco cansativo. “Não vale encher linguiça 
nessa hora”, dizia corriqueiramente. 

A carne tem que ser sempre fresquinha. Para dar um furo no paladar, Alberto 
sempre tenta um tempero novo, diferente. O objetivo é atrair mais gente. Ele 
é vaidoso e gosta que comentários sobre o seu churrasco girem a cidade, seja 
para falar que está agridoce ou sem sal. “O importante é estar na boca do 
povo”. A	 nal, como qualquer estabelecimento, o Bar do Clóvis depende de 
credibilidade e inovação para não perder a clientela para os concorrentes. 

Clóvis se animava sempre e até pensava em tornar o evento diário. Alberto 
freava a empolgação, pois além de ser difícil arrumar churrasqueiros 
capacitados para aumentar a equipe, a perda da novidade podia deixar tudo 
mal passado, cheio de releases. 

Terminadas as compras, Alberto chegava ao bar e começava a preparação, 
com a mesma faca usada por Nicanor. Com ela, retirava as redundâncias da 
carne e a tentava deixar de primeira e visualmente atrativa, o que é também 
muito importante. Quando havia muito osso e a � uência se tornava complicada, 
ele separava o pedaço em vários boxes. A divisão era bem aceita e moderna, 
pautada nos grandes restaurantes. Um jornalismo gourmet. 

Na hora do cozimento, mantinha uma linha editorial. Assava só no ponto. 
Nada de secura ou sangue demais. Porém, frequentemente, a busca por agradar 
diversos nichos fazia-o maleável, deixando muitas páginas e grelhas sangrentas, 
além de espetos cheios de carnes secas, como as notas são de palavras. Depois 
de tudo terminado, as sobras iam para os cachorros, assim como os jornais 
velhos lhes servem como banheiro. 

No fundo, o que Alberto queria era sempre deixar seu produto 	 nal delicioso, 
agradando a todos ou, caso não, ao menos impondo respeito. Meta impossível. 
Em um mundo recheado de paladares e vaidades, era difícil ser respeitado e 
era comum ser. “Nem todo mundo abre o apetite do leitor”, pensamento que 
Alberto ouviu de um tal de Adenor, que apareceu uma vez na redação. 

Alberto recebeu outra proposta e deixou o emprego. Clóvis assumiu o posto, 
já que queria economizar e o trabalho era fácil, sempre dizia. Por um tempo 
ele até manteve o nível, lembrando do que seu ex-funcionário fazia, mas não 
demorou muito para ele queimar a picanha e preparar um produto de segunda. 
Cortava tão mal que até sobrou para o lead. No entanto, ele não desanimou. 
“Só mudamos de freguesia”, animava-se. Hoje, seu negócio é carinhosamente 
apelidado de “espetinho de gato marrom”. •

Pedro de Brito Sarolli
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Eu e Ana dançávamos no barracão abandonado da rua 8.
Chovia.
Chovia fora e dentro também.
Não havia música.
Havia somente móveis velhos, o cheiro de mofo e a água extremamente 
gelada que caia sobre nós.
Baixinho, apenas uma gota mais alto que a chuva que caía pelo telhado e 
na mesma velocidade o atravessava, disse:
– Eu te amo.
Ana se aconchegando ainda mais em meu corpo, se colando a mim de tal 
forma que sentir meu peito quente fazendo referência ao resto de nossos 
corpos, respondeu:
– Eu estou pensando em outra pessoa.

– Eu nunca quis você.
– Até agora.
– Não. Eu nunca quis você, inclusive agora.

Eles dizem que existe alguém para cada pessoa.  Eu nunca acreditei nisso, 
é um pensamento legal, mas eu e você sabemos que é mentira. Olha só 
quantos de nós estão sozinhos.
Antes eu costumava pensar que era possível encontrar alguém. Mas eu não 
consigo achar essa pessoa. Acho que sou igual a todo...
Pele, lábio, braços, pernas. Buracos e coisas para colocar nos buracos, eu 
quero isso! Mas tudo 	 ca manchado. Eu quero sentir medo e estar segura. 
Quero dormir para sempre e não dormi nunca mais.
Eu continuaria a chupar o seu pau, mas você é muito gentil para isso. E eu 
não quero que você seja parte da minha mancha.
Meu pai e minha são boas pessoas que se amam até mesmo quanto traem. 
Eu sei que eles são boas pessoas porque eles levaram tanto tempo para 
destruir tudo. 
Não sou como eles.
Você é muito gentil, adeus. •

o DIA EM QUE MEU 
GATO DISSE ADEUS

WALLY ALVES
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estudos para o fogo
ernesto von artixzff ski

1.
nada à água se consome
tanto só ao fogo
como faminto 	 lho

que ao envolver macera
em trabalho dessimétrico
o ventre da mãe

e de turva face parido
ascende em invulgar gesto ambíguo

2.
como desejo e morte     
animais de sua anatomia    
seu ágil corpo é     
de violência vestido     

sendo impossível divisar    
aquilo que engendra     
do que em si aniquila     

qual terço se reza    
mensagens de pele     
que de sua própria
ao invocar-se se livra

3.
mas ao corpo do fogo
aceso e abscesso só
seus contrários aderem

e as iguarias que ingere
no duro intestino são
seus abismos suas falhas

porque de inconciliáveis feita
é sua sede convulsiva 

de 	 ndando des	 ndar

e é de sede convulsiva
sua atração núbil do 	 m
seu numinoso querer

de sede brutal faiscante
que dilata a necessidade
de tal desfecho perseguido

4.
ígnea fábrica de espelhos
que gera no engenho de si
sempre em si o seu inverso

igual que como às estátuas
que de plateias em pressa
carregam todos seus gestos

igual que como o in	 nito
que corrói com rachaduras
a didática dos números

igual também que como à 
imagem que a outro fogo 
irmão é lançada e a outros 

fogos espelhos contrários
que por mais cruzada vai
sendo de si refratada

daquela imagem primária
de inacessível ruína
perdendo-se o 	 o da meada

que o fogo é como a navalha
de extrema ambiguidade a
conciliar na vida a morte

outra chama, não perceptível, e tão mais devastadora
Carlos Drummond de Andrade

          p/ waltencir oliveira
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Apocalíptico Carina Castro

As unhas pintadas de vermelho,
apontavam o horizonte em chamas

Enquanto isso, acima se desempenhava
a linda coreogra	 a dos urubus no azul

Sonhara sempre � ores no regaço
e acordava todos os dias com o mesmo negrume na pele, 
nos cabelos e nos olhos

Seu dinheiro sempre acabava quando estava
no meio do caminho
Em folhas brancas depositava seu destino

E a tempestade vinha tão forte da ilha de Patmos
que podia se ouvir os passos das pessoas 	 cando pra trás

Não haverá o que do céu nos guarde.
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Pétala úmida ao beijo do orvalho, à beira do 
abismo se arrisca. Se abisma com os planos de voo. 
Plana sóbria ao solo dos desenganos. O cismo 
das cismas, sanado. Bêbada só das insanidades 
cósmicas. Além disto, in	 nitas questões, porém 
inconfessas. Do irrespondível. Nos versos ao 
avesso, modestas contas des	 adas num rosário 
descompassado de tempo. E a métrica sempre se 
saciou de velocidade luz versus versos bem ditos. 
Benditos. Independente das rotas, traçava suas 
notas aos ouvidos cegos. E o seu perfume ainda 
habitará nas paredes lilases das lembranças que 
dançam para os beija-� ores.

Josette Garcia

1. nota
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Estou nos meus olhos, pensando. Fico girando os pensamentos conforme a cena 

capturada, sem me deter, como de dentro de um carro em movimento; como de dentro 
do carro do meu padrasto que escuta R.E.M. Estou na escola. Um gordinho passa por 
mim, esforçando-se, comprimindo-se; eu sei que será interrompido, ele sabe. Aproveito 
para passar pela tensão do corredor enquanto ele des	 la o peso de ser gordo aos quatorze 
anos. Eu esperava a menina com câncer, mas ela às vezes falta em dias de chuva. Sua 
palidez pertence às quintas de chuva; decerto 	 ca em casa cultuando-a, decerto sua mãe 
ou seu pai entendam que chover é su	 ciente. Pra que mais, me pergunto enquanto cruzo 
caras e bocas sorridentes, pra que mais? Estou me perguntando e sou pega pelo braço. 
Sou conduzida de um pra outro até o terceiro, que encosta em mim, me confunde, e se 
afasta com seu hálito da manhã, enquanto me arrasta pelo corredor para o banheiro. Lá 
expulsa dois ou três que se tremelicam de surpresa, e atrás da gente vem o gordo com 
outros dois. A menina com câncer 	 cou em casa. Pra que mais? Estou amassada contra a 
pia, pensando que desprezível é o homem enquanto não cresce, que não quero ter 	 lhos 
homens, que talvez nem me case. Enquanto o gordo, coitado, viado. Aprendo que nada 
que doa de verdade deixa marcas visíveis. Uma lição rápida, e vamos pra aula. O professor 
é um 	 lho da puta de matemática, me manda direto pro quadro negro que agora é branco. 
Pra que mais? Todos riem. Não sou divertida, sou engraçada. Todos riem. O professor 
insiste, quer que eu desenvolva um cálculo que não o vi começar. Insiste, passa a mão na 
testa, todos riem. Então ele repara na graça, na leveza da adolescência que se anuncia, e 
me avisa que estou com a calça aberta; um botão cansado que desistiu. Vou me sentar, ele 
pede, eu me sento. Às dez horas da manhã, eu não tenho fome, quero 	 car. O professor 
não deixa. Quero sair. Os inspetores não deixam. Os inspetores já me sabem de longe; eu, 
que desenvolvi a habilidade de observá-los com os olhos laterais, sensitivos, e deles vou 
me aproximando. Os inspetores, penso, estão compactuados com aqueles do corredor, só 
pode! Chutes, pontapés, empurrões, chicletes, amendoim. Estou na eternidade do recreio, 
uma provação de Deus. A menina com câncer não veio. Nem que viesse teria juntado 
nossas fraquezas. Juntas seríamos muito piores. Assim como não tenho compaixão pelo 
gordo viado, nem ele por mim, e falar em empatia seria uma hipérbole. Tentei expressar 
isso na aula de literatura. A professora fez um traço enorme sobre a folha e circulou a 
palavra “hipérbole” recomendando que eu revisasse seu conceito. Eu não tenho por ela 
a negação que tenho pelo de matemática; ela me ensinou Mário Quintana. Eu gostava 
de falar da coisa sem dizer o nome da coisa, só assim, coisa. E depois do Quintana eu 
me senti menos singular. Pelo menos até saber que ele havia morrido. Depois pensei que 
talvez eu fosse sua reencarnação, porque eu também escrevia ideias. E coisas. Até que bate 
o sinal outra vez e começa a correria arrastada em mesas e cadeiras e meninos e meninas 
e gordos e anoréxicas e viados e vagabundas e sapatões e putas e 	 lhinhos de papai e 
patricinhas e 	 lhos da puta e piranhas e quatro olhos e anões de jardim e vacas e cornos 
mansos e crentes e zé ninguéns e mijonas e cagões e babacas e otárias e mocreias e boçais 
e paus pequenos e balofas e aidéticos e branquelas e baixotes e emos e burras e eu. •



22

Ubirathan Brasil

meu bicho selvagem alisando tuas costas domesticadas
sem unhadas noturnas e punhaladas sagradas
feito beronha-varejeira farejo teu couro assustado
e lambo as lágrimas da sua esbórnia

eu ainda sento naquela cadeira de pau
com a feiúra da minha sanfona

na soleira da minha porta de taquara velha
deslizam doudas cascavéis sertanejas

as prateleiras do meu peito
guardam as marcas das dentadas da primavera
no pomar os jumentos berram,
te falo das tangerinas e morro
a pequena cidade calamitosa grita, rufa

a cidade é um vaga-lume com o neon pifado

há um bando de animais urrando no portão da sua casa

a pomba-gira gargalha no terreno baldio
Tranca-Rua translúcido ensaia valsas no quintal
nas praças há um amontoado de deuses dançantes
sisudos anjos catireiros
sera	 ns bêbados em rodas de samba
exus gorjeando castanholas
em cima da mesa regados a gim querubins cantam loas e biscateiam cartas de amor
e maracatus

Jesus com os bagos maduros galopa a cavalo e bate o sino torto da catedral 
abandonada

ayahuasca e agricultura caem das unhas
poemas de esterco ejaculados do rabo das vacas de abril
cachaça sem sexo banha a garganta crua de Charlie Parker
vereadores com gravatas de arames farpados bebem antárctica e se entopem 
de mocotó
na janela do domingo
um Deus-Saci passeia de cadeira de rodas
no hospício mais doce da cidade castanha
mães com chapéus alaranjados carregam peixes lunáticos dentro dos bolsos
generais sem saúde costuram bonecas de pano em sabugo de milho morto
a milícia presenteia padres comedores de bóga em becos lúdicos

pastores eletrocutados em banheiros públicos são
excremento para a horta comunitária

eu ainda sento naquela cadeira de pau
com a feiúra da minha sanfona

escuto suas gargalhadas de piano desa	 nado
meu polegar acrobático executa uma dança contemporânea na vagina pirofágica
seus maridos fazem mosaicos da sua arcada dentária
a confeiteira te expulsa do paraíso
e das aulas de catequese obesa

pinto sua carniça nos quadros de Dalí
levanto a saia vermelha das vísceras
lavo meu excretor urinário com o dilúvio da sua goela 
preparo a mesa com Camões, javalis
amor e re� uxos

espanto você como bicho sarnento
o jantar não dá pra 2.
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a Há o espaço, há o tempo, e há o espaço-tempo, e esse espaço-tempo não 

é plano, é curvo, com a ligação entre dois pontos sendo geodésica, e o 
eixo que serve a um referente não serve a outro, assim como a gravidade 
altera a noção do tempo, e quanto maior a massa de um corpo mais forte 
a gravidade e portanto mais longo se parece o período vivido dentro 
de sua in� uência, singularidades, também existiriam buracos negros, 
buracos de minhoca, as aberturas mínimas não-comprovadas no espaço-
tempo capazes de levar um indivíduo de uma data a outra, e um gato 
pode ao mesmo tempo estar vivo e estar morto pois na física quântica o 
princípio válido é o da incerteza, tanto que no nível atômico uma partícula 
é também uma onda, e vice-versa, embora seja impossível conhecer os 
dois em simultâneo, fala-se em função de onda, e o tempo pode não ter 
fronteiras, talvez seja esférico como o globo achatado terrestre, e sob esta 
teoria o apocalipse seria também a sua origem, apesar que a descoberta 
do bóson pode invalidar tudo, ou talvez não, ainda não entendi o bóson, e 
não há somente quatro dimensões físicas, há quem postule dez, há quem 
postule vinte, através das cordas, e há quem a	 rme não existir somente 
um único universo, existiriam inúmeros: seríamos literalmente in	 nitos, 
pois nós poderíamos, ao mesmo tempo, ser A e não-A, estarmos vivos e 
estarmos mortos, só saberemos quando abrirmos a tampa de nossa caixa, 
na verdade podemos estar vivos em um universo e mortos em outro, nos 
dividindo de acordo com as escolhas na progressão do tempo, cada escolha 
gerando de imediato uma nova metaencruzilhada, de cadeia ininterrupta, 
a cada segundo, e assim por diante até o inominável, ao ponto que 
seríamos nós desmembrados milhões e milhões e milhões de vezes, e isso 
somente dentro de minutos, entre universos com leis não necessariamente 
idênticas às nossas, talvez até opostas – provavelmente até opostas – cujo 
resultado é um cenário ontológico multifragmentado onde pode ocorrer, 
deliciosamente, qualquer evento, e, acredite, os supercomputadores 
quânticos e os aceleradores de partículas e os paradigmas líquidos e as 
pesquisas nas dobras em con	 ns do universo estão prestes a con	 rmar 
esse mundo múltiplo, aliás, bem, quer dizer, a prova dessa dimensão 
esquizoide não só parece ser possível, como também, nos próximos anos, é 
o mais plausível, e, a se con	 rmar, metade de nossas bibliotecas, obsoletas, 
precisariam ser queimadas, morte da maioria das ciências clássicas, ou 
no mínimo um reordenamento radical, nem Freud teria chances de 
sobrevivência: o eu agora seria outro, o Eu agora seria um Super-eu, um 
super-homem (nenhuma relação com Nietzsche, exceto as óbvias), o Eu 
seria o conjunto absoluto do total de eus, do total dos universos e das 
existências e idiossincrasias imagináveis do sujeito, onisciente, onipresente 
e onipotente de si. Um Deus, diríamos. No entanto, não se diz: Deus, como 
se sabe, é uma palavra extrema, muitas guerras explodiram em seu nome, 
e outras tantas ainda hão de vir, e, a rigor, Deus aqui, se usado sob nosso 
viés, faria referência a um segmento privado, uno, somente a um único 
conjunto de vidas múltiplas, exclui a existência de diferentes atores vivendo 
eles próprios sua in	 nidade absurda de universos onde são os centros, os 
eixos e os donos, no que seria preciso falar então de Deuses, se quiséssemos 
ser exatos na a	 rmação, mas não, não, tampouco falemos em Deuses, 
troquemos por almas: almas, esse termo normalmente associado a outro 
contexto, próximo até, não chega a ser neutro, no entanto ajuda, → 
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é um termo calmo, limpo, não provoca rancores, invoca um caráter etéreo, 
que nesta nova con	 guração do ser é justamente, entre outras, a principal 
característica. E almas, agora no seu uso comum, um ente que vaga de 
corpo em corpo, reencarnado, leva logo a próxima: bem, a questão é: 
quem garante que nossas Almas são únicas, puras e indivisíveis, e que uma 
vida só, ainda que múltipla, é o tudo que temos? Ninguém, não há sequer 
uma garantia, e os constantes relatos de aparições insistem em indicar 
justamente o contrário. Penso bastante no assunto embora pela minha não-
religiosidade e pelas minhas de	 ciências de leitura eu seja obrigado a dizê-
lo através de achismos, e não através de doutrinas, falo porque acredito, 
e mal consigo dormir ao acreditar: a divisão é sim o mais aceitável: se a 
alma mesma, no seu funcionamento interno, no instante dito agora, é 
fragmentada, a alma, no todo, no antes e no depois, não pode ser única, 
pura e indivisível, não pode ser atrelada a um único corpo, a um único 
sistema de coordenadas no espaço-tempo, seria no mínimo contraditório, 
e se assim for, a alma retalhada em diferentes épocas sucessivas, um corpo 
após o outro, um conjunto de universos após o outro, teríamos então 
um eu ainda maior, gigantesco: a alma, veja, não é um espírito externo, 
alocado em um limbo extraterreno, que se incorpora ao sujeito quando 
bem entende – a alma, basta retomar o conceito, seria o conjunto total de 
vidas, tanto nos in	 nitos universos quanto nas suas in	 nitas reencarnações 
e, se estivermos corretos, ela não só existe somente em duplo, impossível 
dissociar ser e essência, como também nunca deixa de existir, pois uma 
morte leva a outra vida, e outra morte leva a outra vida, seja essa vida qual 
for, e o próprio conceito de tempo se torna irrelevante, e daí a conclusão: 
não precisamos morrer para conhecer paraíso, purgatório e inferno, 
não precisamos morrer para alcançar a eternidade, nós já vivemos na 
eternidade, nós mesmos somos a eternidade, e a união de almas, a união 
de eternidades, forma, em consequência, o único universo que temos 
o direito efetivamente de chamar de Vida. É o que acredito. No entanto, 
tampouco satisfaz: tendo em conta a validade das premissas, ou seja: não 
negando os argumentos no desejo de conformar o resultado, o problema da 
prova continua, precisamos de um observador externo que nos comprove, 
o mundo irreal só se torna real ao ser medido, só descobrimos se o gato está 
vivo ou morto ao abrirmos a caixa, etc. etc. etc., e entramos em paradoxo, 
que é a existência ou não de Deus, agora no seu sentido comum, pois, veja, se 
somos eternos, e se todos juntos somos a Vida, Deus não pode existir, porque 
falar em algo externo à Vida, fora da eternidade, seria uma negação de nossa 
própria condição. Mas se Deus não existe, a medição nunca será feita – 
exceto pela fé, e aí seríamos ingênuos demais – e, pelo princípio da incerteza, 
podemos, ao mesmo tempo, estar vivos e mortos, e há, no 	 nal das contas, 
todo o trecho restante, de 17 linhas, foi riscado e suprimido pelo paciente, 
tornando-se ininteligível. O paciente, ainda não recuperado das sessões de 
eletrochoque, está incapacitado de maiores esclarecimentos. A junta médica 
que o acompanha é permanentemente contra a publicação deste manuscrito. •
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Maurício Goldani LimaSofárdo

O coração era um móvel velho
que eu nunca tirava da sala de estar
Estava sempre nele
eu
imóvel
abatido
Sem pulsar

Quando batia
eu revidava
Era uma briga feia
Não sei quem apanhava mais

Necessitávamos de mudança
mas era grande a distância
e a carga
pesada demais



26

nota de uma livraria alaranjada

Eu quero registrar aqui que amo livrarias. 
Especialmente essas que servem café e bolo. São quase 
templos, espaços feitos para receber entidades e oferecer 
conteúdo extraordinário. As pessoas que entram 
aqui parecem ter algo de especial, de excessivamente 
curioso. É como se, antes de entrar, desapegassem do 
universo possivelmente banal que 	 ca para trás. Umas 
meio tristes, solitárias. Mas mesmo essas: Percebo-as 
reencontrando um pedacinho de si mesmas escondido 
nas estantes, entre as páginas, impregnado nos tapetes. 
Na magia que acontece pelo olhar diferenciado, pela 
presença dos livros, da arte. Não sei.

Nessa categoria intrínseca de observadora, todas as 
vezes que venho, passam as horas, imperceptíveis. Gosto 
daqui por estar rodeada de fragmentos que fazem parte 
das essências mais diversas de cada escritor: romancistas, 
sonhadores, intelectuais, técnicos, cientistas, sádicos, 
poetas, revolucionários, e até, quem sabe (QUEM SABE) 
aqueles comerciais chatos e bajulados. Fragmentos que, 
partidos dessa grandeza e trabalhados com dedicação 
(e tempo), cuidam do sentido social do mundo – e de 
corações refugiados como o meu. •

Giovana Godoi
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Renato Ostrowski

Cornélio foi traído no próprio comércio pela 
esposa, que não gostava do açougue, até que a 
vaga de açougueiro foi preenchida por um garotão 
chamado pelos íntimos de Calabresa. O homem 
tinha um bíceps que mais parecia uma picanha e um 
olhar agridoce, a ponto de arriar os quatro pneus 
da dona da casa de carnes. E daí para o escurinho 
da câmara frigorí	 ca foi só um dedo de prosa, onde 
as maminhas de plantão e o coxão mole não têm 
coragem de contar o acontecido sob o risco de se 
tornarem mais vermelhos do que o normal.

Cornélio não teve nem dúvida, e disposto a pegar 
os dois com a calabresa no mignon, tramou o duplo 
homicídio, dirigindo-se à melhor casa de armas 
da capital. Seu rosto expressava ódio, dor e uma 
decisão irrevogável. Ele não havia ainda escolhido 
o revólver e nunca matara ninguém, mas sua 
imaginação já pintava dois cadáveres numa poça de 
sangue. Em seguida ele se entregaria, sabedor que 
crime passional não tem muita relevância e o castigo 
é pequeno em relação ao bem que o ato lhe faria.

O balconista da loja, um sujeito desmunhecado, 
porém bastante sério e dono de um tom muito grave 
na voz, exibe os revólveres, enumerando as qualidades 
de um e do outro, como por exemplo, o acabamento, 
a capacidade de matar com um só tiro a esposa e o 
amante – E esse aqui... Magní	 co para suicídios. 

Ao saber do preço, o usurário Cornélio pensa que 
o casalzinho não merece morrer com um artefato 
tão caro. O balconista, dono de uma paciência de Jó, 
parte para o plano B, puxando da prateleira modelos 
mais baratos, mas já foi advertindo que suicidar-se 
ou matar a esposa com um daqueles poderia ser 
considerado uma falta de elegância.

Cornélio tenta disfarçar, explicando ao vendedor 
que está comprando a arma só para assustar alguns 
pombos que acabaram formando uma ONG no seu 
beiral e os ladrões que rondam a casa.

O vendedor coça demoradamente a orelha esquerda 
e esclarece que aquele tipo de arma não se presta para 

assustar, já que possui um som muito baixo e surdo. Eu 
deveria desa	 á-lo para um duelo – pensa Cornélio –, 
mas seria honra demais para o canalha; esses animais 
devem ser mortos como cães danados.

Cornélio pegou o trabuco, 	 cou olhando 
	 xamente para ele com olhar obtuso e mergulhou 
em profunda meditação. E como 	 cariam as 
crianças sem a mãe e as fraldinhas? E quem faria 
a comida e lavaria suas cuecas? E quem, senão a 
falecida, suportaria um cara como ele que só pensa 
em dinheiro e agora, um assassino? Talvez melhor 
matar só o amante, e o advogado que alegue legítima 
defesa sobre os direitos da carne, ou sei lá o quê!

O balconista coça, preocupado, a outra orelha 
e dispara: Estou vendo que o senhor simpatizou 
com esse Taurus 38, e, nesse sim, eu posso fazer 
um bom desconto. De qualquer forma, temos 
outros sistemas mais em conta. A 	 gura virou-se 
graciosamente e apanhou na prateleira mais uma 
dúzia de estojos – Só que essa marca senhor, eu 
não aconselho. Você atira na traidora com uma 
arma dessas e acerta o próprio braço.

Súbito, Cornélio sentiu desgosto e lástima, porque 
agora consegue admitir que a esposa até tem um 
pouco de razão, pois acaba de lembrar do dia em que 
ela comprou uma camisola tão decotada que botaria 
inveja na Cicciolina, e, deitada feito um desses modelos 
de Goya, 	 cou à espera do que não aconteceu, já que 
ele fez de conta que não vira nada de excepcional.

O certo mesmo seria eu me matar – pondera 
Cornélio –, pois tenho sido um crápula, um 
mesquinho! Ela é uma mulher fogosa e essa minha 
cara de bife acebolado não convence mais. A mulher 
tem que ser conquistada todos os dias e eu vacilei 
demais. Ela, no meio de tanto homem e eu no 
banco pagando conta, aplicando em dividendos, 
comprando imóveis, isso tudo de domingo a 
domingo, não há mulher que aguente!

Um minuto depois Cornélio pensava no suicídio 
como um ato covarde e o vendedor espalhava na sua 

frente um novo jogo de armas, sentindo que era sua 
obrigação entreter o comprador.

Veja esses da China senhor, que recebemos 
semana passada – explicava o vendedor –, mas já 
vou prevenindo que essa arma fica pálida diante 
daqueles primeiros que lhe mostrei, cuja fama 
é notória, haja visto – o senhor deve ter ouvido 
no noticiário – o estrago que um daqueles fez 
naquele triplo homicídio: a bala atravessou o 
amante, depois perfurou o pé de um abajur de 
aço, em seguida um guarda-roupa de imbuia 
maciça, ricocheteou matando um papagaio e 
finalmente a esposa. O efeito foi brilhante e 
honra nossa empresa; mas veja bem senhor, 
amar as esposas alheias é hoje tão normal como 
usar cartão de crédito e ler livro emprestado 
esquecendo de devolver.

Cornélio aqui medita sobre o fato de que uma 
vez morto, a mulher vai 	 car numa boa, saindo-se 
vitoriosa, rodeada com todos os bens que ele lutou 
tanto para adquirir. Acho melhor ela 	 car viva e 
eu não me suicido, e ele, eu também não mato. 
Preciso pensar em algo mais sensato e impactante. 
Vou castigá-los com o meu desprezo, vou abrir um 
processo escandaloso de divórcio e pronto.

Aqui está senhor, mais um sistema novo – exulta 
o balconista – sacando outra montanha de caixas 
do balcão inferior. Chamo sua atenção para o 
original desenho desse gatilho.

Depois de haver tomado sua decisão, Cornélio já 
não precisava de revólver nenhum, mas o vendedor, 
cada vez mais inspirado, não parava de espalhar 
diante dele sua mercadoria. O marido enganado 
	 cou constrangido porque, por sua causa, o 
balconista havia se esforçado em vão, como em vão 
havia elogiado, sorrido e perdido tempo.

Cornélio se viu na necessidade de comprar 
alguma coisa que fosse barata e lembrou que a 
linha de pescar traíra estava no 	 m. •

O VINGADOR
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Fala ensurdecedora. Planos e mais planos. Desejos e mais desejos. Êxtase 
infantil por mero um dia e meio concedido. Eu vou à praia, disse o primeiro. 
Pois eu vou ao shopping, disse o segundo. E tudo isso ouviu meu ouvido 
miserável. Tentei manter o foco naquelas estatísticas. Aquilo me interessava 
muito, era minha grande paixão, mas com aquelas pessoas frenéticas ao 
meu redor, analisar qualquer coisa que não fosse elas se tornava impossível. 
Falavam, falavam, falavam.

Peguei meu notebook, minhas planilhas e meus óculos. Guardei tudo na pasta. 
Preferi colocar os óculos junto com todo o resto na pasta e sair sem eles. O 
mundo embaçado lá fora ajudava a embaçar o meu mundo. Quis poder enganar 
também minha audição. Não consegui, infelizmente. Acho que nessa hora 
alguém acenou para mim, mas eu estava sem óculos, que pena. Apertei o nó da 
gravata, arrumei o paletó e entrei no táxi. Avenida Brasil depois que cruza com a 
Rua Eufrásio de Correia, murmurei. Não pedi por favor.

Chegando ao endereço, desembarquei. Não me lembro da cara do taxista. 
Não conferi o troco. Mas estava tudo bem, ele não havia puxado assunto algum. 
Silêncio por alguns instantes fez bem. Mas só por alguns, bem poucos. Era subir 
aqueles degraus e ele acabaria. Mesmo que lá no fundo eu tivesse um refúgio, 
tensão. Respirei ou suspirei, não sei ao certo. Mas tomei coragem e fui. Abri a 
porta devagar, não quis acordar nenhum sentimento. Mas acordei. Os gritos 
começaram.  A cada dia aquilo 	 cava mais alto. Urros, altos e fortes.

Não queria colocar os óculos, evitava pegá-los. Mas era necessário. Coloquei 
a mão dentro da pasta para pegar, não os encontrava. Senti uma mão tocar a 
minha. Dessa vez, suspirei. Aquela mão me entregou calmamente os óculos. Ah, 
aquelas mãos. Quem eu era para entrar naquela casa sem óculos? Covarde. E 
aquelas mãos, nem magoadas comigo estavam. Demorei a colocar os óculos e 
elas não me apressaram. Ainda via seu vulto ali. Estava ali e não me julgava. Elas 
afrouxaram o nó da gravata que há pouco eu ajustara. 

Com os óculos, mas agora com os olhos ainda mais embaçados, pude ver a 
dona daquelas mãos subindo as escadas. Rápida, correndo. Silêncio de novo. Os 
urros cessavam. Aquelas mãos que há alguns anos aceitaram segurar as minhas 
faziam parte daquele mesmo corpo que me deixou enxergar através de seus 
olhos. Subi as escadas. Meu refúgio era ali, naquele quarto. Todo dia era a mesma 
batalha até chegar. Combatia pesadelos para não enxergar. Mas ela estava ali e 
ele também. E aquelas mãos massageavam suas pernas disfuncionais e pequenas. 
Meu 	 lho. Eu só queria que pudesse sentir a areia nos pés. Eu só queria que 
fossemos à praia naquele um dia e meio. •

Descalço na areia, 
pisando em conchas
Valenti na Thibes Dalfovo
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Cenas Urbanas
Daniel Zanella

Noite: sete lances

Chego dez minutos antes, estaciono e espero na calçada.
Na Cândido de Abreu, quase 22h30, as pessoas medem-se, 

descon	 adas; o índice de assaltos não anda fácil nessa região.
Ela desce. Está sem óculos. Linda e leve como a noite de uma 

cidade litorânea – Curitiba se acinzenta muito nessa época do ano. 
Ela está linda.

*
Conversamos amenidades. Comento algo sobre Marcos 

Sacramento – que álbum é esse com o Zé Paulo Becker. Ela está 
com fome e o Cruzeiro está amassando o River Plate na tevê 
do restaurante. Confiro o jogo de soslaio. Ela é Inter e gosta de 
Zislawa Szymborska. 

*
Tomamos o segundo vinho até com mais sede do que se precisa. 

Conto algumas notas do submundo, ela me fala de seu trabalho. 
Parece-me genuinamente interessada em estar aqui e reparo na 
vivacidade de seus olhos – uma moça simples como um país com 
longas faixas de terra inexplorada.

Seguro sua mão – Leandro Damião comenta no pós-jogo, um 
a zero Cruzeiro, meu deus, que atacante ruim – e eu só sei dizer 
vem, seguro sua mão, até que nos beijamos: o momento em que os 
bares se fundem aos sonhos, resgatando a memória dos primeiros 
amores, ancestrais, que você pode até não perceber, mas � utuam 
na memória dos tempos, junto com a estranha beleza dos verbos 
irregulares. [O amor muitas vezes parece uma canção do Skank.]

*
Estamos na cafeteria 24 horas da cidade, contando nossa 

embriaguez. Mas logo saímos. É André de Barros e avistamos o 

Dika’s Tropicaliente. Na frente, duas mulheres nos observam e 
sorriem, o segurança está convidativo. Pergunto se posso entrar 
com a companheira, que está com olhos arregalados-curiosos. 
Tanto podemos que sequer ela paga para entrar – e ainda ganhamos 
duas cervejas. Subimos lances intermináveis de escada e sentamos 
em um dos cinco sofás de couro. Logo três prostitutas dançam umas 
modas juntas, e uma delas chama nossa atenção, uma morena de 
fechar a noite. Ela senta ao nosso lado, com seu sorriso de norte-
pioneiro. Como essas mulheres são lindas: vejo-as lado a lado e meu 
coração é todo um continente-desejo.

*
Ela me convida para subir. De seu quarto, marca-me um livro 

de Jack Kerouac e um post-it sobre a inexistência da palavra 
INOBSTANTE. Nossas roupas caem sem muita pressa, um celular 
também se encontra com o chão, as paredes são grossas, ela me 
informa. Deixamos nossas cervejas pela metade: conquistaremos a 
noite com nossos braços, pernas, olhos, bocas e coração.

*
São quase cinco da manhã. Observo da janela do apartamento 

um carro de alarme disparado. Na rua, um catador de papel segue 
seu itinerário com seu cachorro amarelo. Um ônibus leva cinco 
passageiros para o começo do dia. Há quem caminhe rapidamente 
logo cedo. 

A cerveja acaba.
Ela dorme pesadamente.
Hora de ir embora.
Dou um beijo em seu rosto e arrumo a sua coberta para que não 

passe frio. •
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Cinerário
Ademir 

Demarchi

Histórias prováveis

Depois do sucesso de “Santo Reis da Luz Divina”, Prêmio Sesc de Romance e 	 nalista do 
Prêmio Jabuti, o paranaense Marco Aurélio Cremasco em “Histórias Prováveis” (Ed. Record) 
explora a 	 cção em dez contos e uma novela. Nessas 	 cções, há um senso de humor re	 nado, 
com sentidos poéticos sutis, vindos de uma paixão pela poesia. Distopias sociais e políticas 
absurdas e surreais que parecem naturais pela rotina escravizante da vida urbana são roídas 
por lampejos poéticos que iluminam os textos. 

A isso se somam delírios de pessoas que desejam com premência encontrar saídas encantadas 
para suas vidas, seja por meio de relacionamentos (des)amorosos como em “As � ores de Lírio 
Cravo”, ou de idéias fantasiosas, presentes no conto “A teoria do Enroscamento”, em que se 
tenta comprovar cienti	 camente que há uma quarta dimensão para onde se possa escapar da 
paradoxal prisão com liberdade em que se tornou a existência contemporânea. 

O conto “O livro de geogra	 a” demole com bom humor e tiradas inesperadas a ambição 
estapafúrdia do personagem de escrever um livro que dê conta do universo, desejo que vai 
sendo diminuído aos poucos, até murchar na conclusão de que ele seria incapaz de escrever até 
mesmo sobre sua própria face entrevista no espelho. 

Em “A invasão dos ratos” temos o exemplo do que pode se tornar um ambiente social 
altamente hierarquizado: nele esvai-se o saber que seria sua razão de ser para se transformar 
em algo que remete à “Fazenda Animal” de Orwell transposta para o ambiente universitário. 

Em sociedades assim imaginadas, perfeitamente plausíveis no mundo em que estamos, a 
	 cção imaginada em “As leveduras” está sempre a um passo de se concretizar, tal a falta de 
sentido humanista com que a sociedade se organiza para dar sentido ao consumo fútil. 

Uma última extravagância narrativa está reservada para o 	 nal do livro, na novela “A 
importância de ser Oscar”, em que o narrador-personagem, ao sofrer um percalço numa 
biblioteca, se vê em meio a um grupo de notáveis escritores: numa mesa, conversando 
animadamente, estão Walt Whitman, Langston Hughes, Fernando Pessoa e Emily Dickinson. 

Deles, então, se sobressai Oscar Wilde, que passa a ser o interlocutor do narrador, e que, 
através de um diálogo apaixonado que se estabelece, vamos conhecendo seu pensamento 
provocativo e sua história de vida marcante, de escritor jovial a homem sofrido pela prisão 
vitoriana, que conclui, como ao livro, que “Nasci para cantar a alegria e o orgulho da vida, o 
prazer de viver, o encanto de cada coisa bela deste mundo maravilhoso” – a que muitas vezes se 
pode alcançar somente através da 	 cção. •
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Cinerário Camila Ribas

Odália, a desgraçada

É tão mal quista que Deus faz o bem pra ela só pra lhe dar aquilo 
que ela não espera e poder decepcioná-la. Cinquenta centavos na 
raspadinha?, vá tomar no cu, diz ela. O que vou fazer com essa merda? 
Sabe que é alvo de raiva. Sabe que é ruim, a desgraçada, tanta gente lhe 
deseja o mal. E Deus só lhe dá coisas boas. Pobre Odália.

Pobre porque os filhos foram pros Campos Gerais e Odália ficou 
sozinha desde que o companheiro a deixou, há 22 anos. Os filhos 
trigêmeos, Valdir, Valdomiro e Sanlorenço – sério! – foram para a 
madrinha. Ela é jovem e já tinha experiência com aqueles outros 
dois, os pequeninhos. 

Companheiro. Era como ela o chamava. “Companheiro”. Alcides 
era alcoólatra. Mas dos bonzinhos. Daqueles que não socam e nem 
chutam a cara da companheira. Bom sinal, a mãe de Odália sempre 
disse. Aí um dia ele foi pescar e não voltou. Lazarento. Mas ele deve 
ter achado um rabo-de-saia e saiu, 	 lha, é o instinto do homem. Tá 
bom. Lavo a louça.

Quando voltava pra casa, a mal quista pisava na gelada Ardósia 
da sala de estar. Sozinha. Mas que se foda a Ardósia. Essa casa 
de merda, herança do Genaro, seu avô, era o mínimo que ele lhe 
devia. Nunca me preferiu. Nunca me quis. Nunca me deu na boca 
um garfo cheio de cuca com farofa e banana como fazia com o 
Afonso. Ah, esse Afonsinho. Só dois anos mais novo do que ela e 
já a fazia de chacota. Loireco fedido. Sardento dos infernos! Vivia 
fedendo, o porco.

Odália só lembrava dos pés cheios de terra branca. Daquelas que 
até tomam chuva, mas nem tanto. Tomam mais sol, mas nem tanto, 
mas mais que chuva. Não aguentava mais ir da Ardósia pro boteco 
onde o viado do Companheiro tomava suas cachaças. Tudo era 
lembrança. Filha da puta, desgraçado, cachorro do caralho, como 
vejo que dizem por aí. Nem sei o que é caralho, mas deve ser feio. 
Todas as pessoas bravas falam caralho.

Lembro de quando aquele vagabundo entortou o cabo do trigo 
pra por no meu dedo e me fez mulher. Aham, aquilo era digno de 
benção. Claro que era, eu o olhei nos olhos. Viado.

Que merda de lavanda lilás nasce no meu quintal amarelo. 
Amarelo!, eu disse pra você, meu Deus! Eu comprei as porras das 
sementes de girassol na merda do boteco do Companheiro, caralho! 
O que é essa bosta linda e lilás? Sai daqui, 	 lha da puta! Deus não faz 
nada por mim. Existe, será? Duvido! Eu rezo sempre, mas duvido. 
Deve ser outro viado do caralho. Tô brava.

Saio do boteco do Companheiro e vejo um velhinho. O que é 
velhinho? Eu sou velhinha! Tenho 47 anos. Enrugada. Tetas caídas. 
Sinto o bico das tetas no elástico da calça. Tô velha. Ele também é 
velho. Ele que morra!, pra que ser tão feliz?. Tão desgraçado na vida 
quanto eu. Idiota. Será que ele também sente a solidão gelada da 
merda, da porra, da caralha (tem feminino daquele caralho bravo?) 
da Ardósia tanto quanto eu sinto? Pé branco de terra que toma 
sol. Terra, sua 	 lha da puta. Puta com p maiúsculo porque isso é 
pro	 ssão. É instinto do homem. Minha mãe sempre disse.

Mas tá. Vejo um velhinho. Uma porra de uma panela de alumínio 
nas mãos. Lá dentro uns bilhetinhos de papel enrolados em 	 tas 
ridículas de cetim em tons de quarto de bebê. Sabem? Aqueles 
clarinhos. A 	 ta é larga em proporção àquele papel idiota.

Ele me tira um bilhete e fala que é um versículo da Bíblia.
Eu digo vá se foder, desgraça, eu sou uma velha de 47 anos, 	 lha 

da puta. Minha vida é uma merda. Uma merda bem mal digerida, 
desgraçado. Lazarento. Caralho. Tô brava. 

O velhinho diz Deus te abençõe.
Eu falo pra ele que se ele acredita em Deus, que reze por mim. Se 

acredita no capiroto, vende sua mente, seu cérebro, seu crânio, sei 
lá, pro capeta, que te pago na porra do Paraíso. Porque eu vou. Sofro 
pra caralho. Tô brava. •
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DesertoSimone Teodoro

A tarde se fratura.
E o outono tem sempre 
esse gosto de 	 m, que te aniquila.

O vento escuro suga tua alma
(aberta confusamente)
para a solidão das pedras frias: a matéria triste das montanhas.

Melancolias alcoólicas te povoam.

Bolhas de sonhos explodem no ventre
infecundo das estrelas.

Em vão, estendes os braços trágicos
a procura da alavanca que possa
frear o irreversível.

Estás só, estática es	 nge
sem enigma.


