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Subversão.
Do latino subversio, de destruir ou 

derrubar alguma coisa. 
Ter um jornal de papel e de literatura 

em 2017, às portas que estamos de 
abrir nosso oitavo ano de publicação, 
é um certo modo de interromper o 
avanço tecnológico do tempo. 

Muitas coisas depõem contra o papel. 
Gastar papel, primeiramente. A suposta 
comodidade de se ler em plataformas 
digitais. A desvalidade de seu conteúdo 
diante da vida em constante marcha. O 
papel molha, amassa, amarela, estraga. 
O papel irrita em seu cheiro, marca os 
dedos em sua textura, ataca a rinite em 
sua incapacidade imutável: uma vez 
impresso, apenas a corrupção de sua 
forma altera — a história guarda boas 
ilustrações de tentativas de reescrita do 
que foi implantado em sua natureza. 
Um jornal não é cambiável, apesar 
de sua vulnerabilidade. Diferente de 
um iPad, pode ser abrigo agradável 
para pássaros e filhotes de espécies 
domesticadas. Jornal pode amaciar 
sapatos apertados e auxiliar no 
desentupimento de privadas.

Ainda antes, subverter significa 
virar de cabeça para baixo. Vertere, 
por sua vez, é fazer algo diferente. Se 
tudo é linguagem e não há nada mais 
do que a substância das palavras, um 
jornal de papel aglutina em seu corpo 
uma forma estanque de comunicação. 
Suspenso, tem a seu favor a tinta 
original das palavras, inclusive dos 
erros, que permanecem em sua 
inglória. Um jornal de papel tem 

caráter, pois apresenta seus erros para 
sempre, não trapaceia como notícia 
digital equivocada. (Ser subversivo, 
hoje, pode ser recusar as respostas 
fáceis e as noções conjuntas de 
contemporaneidade.)

Imputa-se ao jornal de papel uma 
carapuça de exclusão, de rechaço, de 
retrógrado, como uma doença que 
insiste em não remir, mesmo com 
todos os tratamentos. Um corpo que 
desimporta. Neste exterior discursivo,  
em que cada morte de jornal é celebrada 
em redes sociais como um cortejo feliz, 
nosso peculiar campo de contestação à 
efemeridade é considerado como não 
significativo e não experimentável. (O 
cárcere do sentir, da necessidade de ter 
experiências novas diante de tudo o que 
nos cerca. Um papel é um papel há mais 
de dois mil anos.) Exige-se do jornal 
de papel uma transgressão que quem 
acorda e imediatamente abre sua rede 
social de estimação nunca terá. Somos 
a sobrinha de cinco anos babando por 
horas diante do mesmo desenho em 
uma tela de dois mil reais em dez vezes.

Insistimos: um jornal de papel 
é uma construção discursiva que 
opera em sua própria velocidade. 
Reconhecemos: é possível existir 
muito bem sem um jornal de papel. 
Já era assim antes das revoluções 
digitais. Ingenuidade acreditar que em 
algum tempo da humanidade houve 
tanto jornal lido como pão comprado. 
Contudo, a experiência tátil, em 
toda a sua beleza e horroridade, não 
pode ser descartada sem uma ligeira 
capacitação reflexiva ulterior. 

Somos um corpo materializado 
que não se ajusta às normas de seu 

Editor Daniel Zanella
Editor-assistente Mateus Ribeirete
Ombudsman Gutemberg Medeiros
Revisão Mateus Senna
Projeto Gráfico Marceli Mengarda
Logística Thaís Alessandra Tavares
Redes Sociais Felipe Gollnick
Advogado responsável: Bruno Meirinho 
OAB/PR 48.641
Impressão Gráfica Exceuni
Tiragem 3.500 

Edição finalizada em 01/08/17

Editorial

Quem mais

Quem

Quanto

Apoiadores

Errata

Assinantes R$ 50 Jorge de Sousa; Ladier 
Spercoski; Tiago Suchodolak; Gabriel Triani 
Hauer; Maurem Kayna; Lia Marcia Finn; 
Stefano Calgaro; Juliana Gomes; Leonardo 
MAthias; Katna Baran; Isabela Carvalho; 
Christian Schwartz; Rafa Kondlatsch; Diogo 
Richter; Lis Claudia Ferreira; Fernando 
Grilo; Cristina Bresser; Marcelo De Angelis; 
Regis Luís Cardoso; André Balaio; Leonardo 
Barroso; Yuri Campagnaro; Ni Salles; 
Jandira Zanchi; Julia de Cunto; Michele 
Pupo; Sofia Sant’anna; Tiago Feijó; Carlos 
Pegurski; Camile Triska; Renato Oliveira; 
Eliss de Castro; Ben-Hur Demeneck; Zaclis 
Veiga; Camila Nicolellis; João Pedro Néia; 
Afonso de Castro Gonçalves; Leopoldo 
Comitti (total: R$ 1900)
Anunciantes R$ 200 Carlos Pessoa Rosa; 
R$ 150 Bruno Meirinho; R$ 100 Penalux; 
R$ 50 Ehlkefarma; Insight Coworking; 
Livrarias Joaquim; Torto Bar; Fisk; Rita 
Maria Kalinovski  (total: R$ 750)
Gráfica R$ 1.180 / Distribuição R$ 300
Assinantes R$ 680 / Papelaria  R$ 100  
Guilhotina  R$ 90
Custos totais R$ 2.350
Receita total R$ 2.650

Balanço de jul. 2017: R$ 300

As ilustrações desta edição são de 
autoria de Foca Cruz. Aprecie mais 
trabalhos dele no seguinte endereço 
web: <www.focacruz.com>

Na edição de julho, erramos o 
anúncio do Corso Brancaleone, que 
sai um pouco maior nesta edição. 
Também conseguimos errar a data de 
nascimento e morte do poeta Antônio 
Ferreira. Lá vai: (1528-1569).
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tempo, um tempo que veio a galope, 
destrinchando, acelerando partículas. 
Somos um exterior constitutivo com 
a ambição de repercutir bem um 
núcleo de tempo — um mês e olhe lá. 
Queremos ser uma tela contra o tédio. 
Se falhamos neste propósito, é mais por 
limitação do que por intenção. 

 Uma boa leitura a todos.
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NA PRAÇA

Lis Claudia Ferreira Ao ler a 
edição de julho do RelevO, fiquei 
extremamente incomodada com 
os textos do projeto Literatura de 
Refúgio. Obrigada por publicar!
Munique Duarte Melhoras para a 
gripe do editor, fujam dos agitadores 
culturais e vamos morrer juntos, 
porque também trabalho com 
impresso. Ah, uma das coisas mais 
incríveis que já li foi “O drama de 
Angélica em quatro atos”, na edição 
de junho. “A mulher engoliu um 
pinóquio” também é genial.
Dan Porto O editor melhorou? 
Tãoquetão! O projeto Literatura de 
Refúgio é uma grande sacada.
Henrique Pitt Coisa linda! Se não 
fosse por meu nome estar no interior 
da edição, diria “Gentes, como é 
possível tal melhora contínua?!”. A 

capa está boquiabrível.
Melissa Schaikoski Tá muito boa a 
edição de julho!
Anna Vilma Costa Martins Gostei!
Clara Baccarin A revista tá demais!
Cristina Bresser Theo Alves no 
RelevO de julho. Recomendo.
Rita Maria Kalinovski Buana buana. 
Toda força para que o RelevO continue!
Rafael Schoenherr Em tempos assim, 
é urgente a ampliação dos canais de 
expressão. Todo apoio ao RelevO, 
periódico literário editado em Curitiba.
Felipe Mello Mourão Prezados, acabo 
de ler o Editorial de junho aqui na 
livraria Arlequim, no Paço Imperial, 
no Rio. Quis vir parabenizá-los. 
Portanto: parabéns.  Sempre que a 
gente lê um texto com uma opinião 
que ressoa no nosso íntimo, é bom dar 
uma retorno aos envolvidos! Força aí e 
parabéns pelo jornal!
Afonso De Castro Gonçalves Sempre 
renovarei minha assinatura de cá do 
quase-sertão das Gerais. O RelevO 
pra mim é luz, elan, enlevo. Alvíssaras, 
meus caros. Que vença logo minha 
assinatura, pois anseio o livro de 
brinde ao renová-la.
Elis de Castro ASSINADO! 
Resistência cultural em puro deleite.
Joaquim Pinheiro Depois que a Cult 
encerrou a cessão Radar Cult, passei 
anos garimpando sem sucesso nas 
profundezas da web atrás de algum 
periódico literário impresso (decente) 
que publique autores brasileiros. Há 
muito desisti, considerando o Brasil 
literariamente amordaçado. Agora, 
enquanto li uma entrevista do editor 

agosto de dois mil e dezessete
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Daniel Zanella no blog Defenestrando, 
fiquei me perguntando como não 
descobri o RelevO antes. Ainda não 
fiz minha assinatura, mas não só a 
farei, como pretendo recomendar o 
jornal maciçamente, aqui em Brasília. 
No ambiente estreito e abafado 
da produção literária brasileira, a 
iniciativa surge como uma janela 
se abrindo, um frescor inusitado. 
Parabéns!
Diogo K. Richter Sou leitor que 
tem, pela primeira vez, o RelevO 
em mãos, após despretensiosamente 
avistá-lo em uma livraria. Encontrei-o 
na Arte & Letra, junto de outros 
jornais de literatura que eu também 
desconhecia. A capa me chamou 
muito a atenção. O conteúdo está 
de parabéns e a diagramação muito 
atraente para a leitura. 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! 

MAIS IMPORTANTE QUE JORNAL 
DE PAPEL

Nadini Morais QQ ACONTECEU 
COM O ROGÉRIO CENI?
Da redação: Uma parte da equipe do 
jornal, especialmente sensível e bicuriosa, 
não está lidando bem com os eventos 
futebolísticos da temporada. Infelizmente, 
não podemos dar maiores detalhes.

OUTRAS QUESTÕES 
IMPORTANTES

Alex Moreira Nunca pensaram em 
cobrir a Suburbana de Curitiba? É o 
maior torneio amador do Brasil!
Da redação: Trocamos cobertura 

jornalística por churrasco e pagode com 
regularidade após os jogos.

Guto Souza O que mais me agrada 
(agradava) em assinar o RelevO é 
(era) receber o jornal em envelope 
com meu nome e endereço escritos 
a mão. Alguns poderiam encarar 
os garranchos como falta de 
profissionalismo ou de orçamento; 
eu acho (achava) um charme. 
Não poderia haver melhor estilo 
para remeter um jornal literário 
independente. A edição de julho 
veio com meus dados impressos em 
etiqueta, como fosse um periódico 
qualquer. Qual o próximo passo 
na estandardização do RelevO? 
Inaugurar uma coluna de fofocas? 
Estou um tanto desgostoso. PS: Mas 
ainda amo vocês.
Da redação: Guto, realmente era mais 
legal o editor escrever uma etiquetinha 
por vez com a sua BIC roubada do 
mercado, mas a LER bateu na porta 
e fomos obrigados a imprimir os 
nomes todos. Mas acredite: o espírito 
permanece incorruptível. Não nos deixe!

Michele Ramos Olá, sou escritora 
e desejo saber como participar da 
próxima edição do jornal o relevo. 
Gentileza informar se posso ser capa 
da próxima edição? Qual o valor a ser 
pago? Para acompanhar o texto posso 
enviar também foto e biografia?
Da redação: Tudo é possível, Michele. 
Manda uma foto em boa resolução, 
tá? Na próxima edição estamparemos 
seu rosto na nossa capa e vamos 
mandar quatro mil exemplares aí 
pra você distribuir pra gente. Depois 
combinamos o restante.



4

In
ad

ve
rt

ên
ci

a
Sa

ra
h 

Re
be

cc
a 

Ke
rs

le
y  “a tradução é a literatura de apropriação”

                                  Mary Jo Bang

Antes do pulo
deixar o frasco
deste lado para
que o próprio ar
que se vai apro-
priar se esfrie se
esquente, sempre 
antes de pular.

Por lendas temo
fracasso diverso
dilúvio praga do
próprio ar que
se vai apropriar my
friend com garra e
dente e sem pressa
por lendas temo o pulo.



5

Assim como acontece a mais 
de quatro décadas nos EUA e na 
Europa, no Brasil está instaurada uma 
realidade corporativa no mercado 
editorial, onde se formam grandes 
grupos a fagocitar selos já existentes. 
Disso decorre uma consequência 
das mais negativas: publica-se 
apenas o que dá retorno em curto 
prazo. É o fim dos long sellers ou 
dos autores novos ou mesmo já com 
quilometragem que apostam no novo. 
Ou seja, dificilmente um Guimarães 
Rosa teria lugar nas gôndolas. 

Quem está provendo o mercado 
de bons títulos fora desse horizonte 
contábil são as pequenas editoras. Entre 
elas, destaca-se uma segmentada em 
literatura russa, Kalinka, que já trouxe 
em cuidadas traduções diretas de 
autores como Daniil Kharms e Sologub. 
Em seu site há também uma revista, 
com poemas de Anna Akhmatova 
vertidos pela professora do Curso de 
Russo da USP Aurora Bernardini.

Pois a editora vai lançar em 
2018 uma obra de fundamental 
importância, as memórias de Nina 
Nikolaievna Berberova, também 
traduzidas por Aurora. Boris 
Schnaiderman considerava esta 
obra uma das mais importantes da 
chamada literatura de exílio russo. 
Memórias de Nina e de todo mundo 
que interessava na literatura russa da 
primeira metade do século passado.

Nascida a 1901, em São 
Petersburgo, emigrou da ex-URSS 
em 1922 com o poeta Vladislav 

Khodasevich e viveu em Berlim 
até 1924 e, depois, em Paris – os 
maiores bolsões de emigrados russos 
no mundo. Na capital francesa, 
atuou como jornalista em jornais 
russos onde publicou sua prosa e 
poemas, histórias curtas, poemas, 
crítica de filmes e resenhas sobre 
a nascente literatura soviética. 
Ainda em Paris, escreveu uma 
das primeiras biografias sobre 
Tchaikovski, em 1936, onde aborda a 
homossexualidade do compositor. 

O grande valor de suas memórias – 
além da apurada e deliciosa carpintaria 
literária – está em falar sobre a vida 
dos exilados russos e sobre bastidores 
valiosos do mundo literário. Em 
suas páginas, encontramos Anna 
Akhmatova, Vladimir Nabokov, Boris 
Pasternak, Marina Tsvetaeva, Vladimir 
Maiakovski, Ievgueni Zamiatin, entre 
tantos outros. 

A autora emigrou aos EUA em 1950 
onde se tornou destacada professora em 
universidades como Yale e Princeton.  
Justamente em Princeton, o escritor 
argentino a conheceu pessoalmente e 
ficou tão impressionado com ela a ponto 
de basear um personagem na prosa “O 
caminho de Ida”, uma das últimas do 
escritor argentino. Certamente, o livro 
das memórias de Berberova deve ser um 
dos mais importantes lançamentos de 
2018, forte concorrente aos principais 
prêmios editoriais, como o Jabuti.

  *
Outro lançamento que deve chegar 

até o fim do ano pela Editora 34 é 

a primeira tradução competente 
e direta do russo publicada no 
Brasil do clássico Nós, de Zamiatin, 
vertido por Francisco Araújo. Outra 
direta foi publicada recentemente, 
mas infelizmente não deu conta da 
complexidade da obra. O texto original 
exige a noção de Transcriação pensada 
por Haroldo de Campos e não apenas 
tradução, priorizando mais os sentidos 
e a musicalidade interna do texto do 
que propriamente versão literal.  

Muitos viram Nós como exemplo 
de ficção científica, um equívoco. 
É, acima de tudo, uma grande 
reflexão sobre a condição humana 
na modernidade, independente do 
regime político em que o sujeito 
está inserido. Assim, representa o 
pensamento distópico, avesso ao 
da utopia, em torno do controle 
opressivo da sociedade sobre o 
indivíduo. A sua importância pode 
ser medida por ter inspirado outros 
clássicos contemporâneos a exemplo 
de 1984 de George Orwell, Admirável 
mundo novo de Aldous Huxley e 
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. 
Leitura indispensável, especialmente 
para os tempos que correm. Aviso 
ao leitor: fique de olho nas próximas 
versões do russo de Francisco 
Araújo – certamente um dos mais 
capacitados da nova geração de 
tradutores que emergiu nos últimos 
dez anos no Brasil. 

  *
Impressionam manifestações nas 

redes sociais contra Lima Barreto ser 

tema da FLIP de 2017 por ser este um 
evento de mercado e completamente 
avesso à obra do escritor. Equívoco. 
Há anos não se fala tanto de Lima 
na imprensa, em blogs e em outras 
mídias. Tudo bem, fala-se muita 
besteira. Mas essa exposição, de uma 
forma ou de outra, vai trazer leitores a 
esse escritor tão importante. O que já 
compensa. Afinal, Lima escreveu para 
ser lido e as reedições de suas obras são 
fundamentais para isso – autor bom é 
autor na gôndola das livrarias analógicas 
ou virtuais. O resto é especulação vazia. 

  *
Outra coisa que me impressionou 

foi a edição, certamente, não 
proposital do último RelevO em que 
foi publicado um texto sobre encontro 
com Mia Couto e a minha coluna 
alusiva às besteiras que assolam o país. 

  *
Também na edição anterior do 

periódico a feliz escolha das traduções 
dos poemas de Nizar Oabbani, Nazik 
Al-Malaika e Ezequiel Zaidenwerg. 
Deste, fica no ar de que revolução o 
poeta fala. No mesmo exemplar, é 
bom saber que ensaísmo dos bons 
continua sendo feito, como o trecho 
de prefácio de Guardião de Datas. No 
texto, Ben-Hur Demeneck consegue 
exercer a difícil arte da síntese 
sem reducionismo. Não à toa, este 
cronista dá o valor devido à poesia 
“encalacrada no cotidiano” sob a égide 
do tempo. Agora é esperar mais da 
produção deste remador digno de ser 
personagem de Nelson Rodrigues.

Memórias de todo mundo, 
distopias e algo mais
Ombudsman • Gutemberg Medeiros
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nas calçadas da vida
andei esfolando 
o coração

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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Maidan 
Os quadrinhos  
precisam voltar  
a ser perigosos

O doutor e o monstro Juscelino 
Neco desenvolvem uma adaptação de 
H. P. Lovecraft para os quadrinhos. 
Publicada em 1922, a história do 
escritor norte-americano acompanha 
um estudante de medicina mais 
interessado em reanimar cadáveres 
que em encomendar agasalhos 
bordados com o nome do curso. 
Em sua recriação, Neco opta por 
apresentar sua variação Frankenstein 
com “funny animals” dignos de revirar 
Walt Disney na cripta enquanto 
entram e saem de cena bichos em 
condições demasiado humanas, tais 
como ficar plantado numa sala de 
espera ou brincar com corpos.

Doutor pela USP, Juscelino lançou 
nos últimos anos romances gráficos 
capazes de desfigurar o rosto dos 
leitores ora por acessos de risos, ora 
por voltagens de suspense, ora por 
espasmos de repugnância. Confira 
abaixo a entrevista sobre adaptações 
literárias em  HQs e se pergunte se 
esse artista não é mesmo um “terrir”. 
Na dúvida, consulte o cinema de  
Ivan Cardoso.

Você adapta uma trama de Lovecraft 
sobre a reanimação de cadáveres. Por 
que você escolhe “funny animals” para 
representar os personagens? Mickey 
Mouse assusta mais que um psicopata 
como Jeffrey Dahmer?

Essa minha versão do “Reanimator” 
ficou muito violenta, pornográfica 
e escatológica. Então, pensei que o 
contraste com os animaizinhos fofos 
seria interessante. E, como qualquer 
tele-evangelista pode garantir, Mickey 
Mouse é o anticristo.

Você espera que sua adaptação 
de Lovecraft seja censurada nas 

escolas? Você tem se empenhado em 
corromper os valores da juventude 
nesses anos macarthistas?

Acho difícil um quadrinho chamar 
atenção ao ponto de ser censurado de 
alguma forma, exceto quando existe 
algum dinheiro público envolvido. 
Mas acredito que essa adaptação tem 
potencial para ser censurada nas 
escolas, igrejas, hospitais, associações 
de bairro, Seicho-No-Ie e em qualquer 
lar cristão da família tradicional 
brasileira. Em geral, hoje temos 
uma recepção muito mais positiva 
dos quadrinhos. A caça às bruxas, 
infelizmente, acabou. Sinto falta do 
tempo em que os quadrinhos eram 
perigosos. Eram uma espécie de GTA 
[Grand Theft Auto – game censurado 
no Brasil por ter objetivos como roubar 
carros]. Sonho em ver uma reportagem 
na Record sobre como os jovens se 
tornam violentos depois de ler “One 
Piece” [mangá de Eiichiro Oda].

Quais adaptações literárias em 
quadrinhos mais lhe chamam a 
atenção?

Acho que as adaptações que o 
Peter Kuper fez dos contos do 
Kafka tem uma força incrível. Uma 
arte expressionista, exagerada e 
inumana que combina muito com 
a obra original. Também gosto do 
Richard Corben adaptando Poe, 
principalmente porque ele é bom 
fazendo qualquer coisa. Mas acho 
que minha adaptação favorita é 
“O Amante de Lady Chatterley”, 
do Hunt Emerson. É um trabalho 
delicioso, porque ele faz uma 
adaptação superfiel da trama, 
subvertida pelo desenho escrachado. 
Ele coloca muita piadinha e é muito 
debochado. É um barato. 

Ben-Hur Demeneck
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Colapso
J. G. Pinheiro

Foi antes de decidir fingir que não se 
lembrava de nada, que não reconhecia 
quem era, onde estava, quem eram 
todas aquelas pessoas, o que era 
em cada rosto aquele mesmo olhar 
complexo, foi antes de em seu primeiro 
momento de voluntária amnésia 
descobrir-se totalmente descontrolada 
por um terror autêntico, primitivo, foi 
antes dessa coisa toda começar que ela 
resolveu que precisava contar a verdade 
e entrou de vez no ambiente do 
outro lado da vidraça, com as roupas 
encharcadas, tremendo de frio e de 
ansiedade, a mão escondida no bolso 
do casaco, apertando dolorosamente as 
chaves do carro.

Estivera sentada por muito tempo, 
imóvel, esquecida de si numa 
desatenção infinita, com o volume do 
corpo afundado no estofamento e o 
olhar parado na precipitação prateada 
que explodia contra o para-brisa 
e misturava a geografia do mundo 
lá fora. Dentro daquela atmosfera 
compacta, portátil, abstraída pelo 
próprio silêncio, olhava para a chuva, 
mas não via a chuva. Não via nada. 
Até que, lembrando-se da vontade 
de fumar que inquietava seu sangue, 
recordou-se de que mantinha as 
mãos pousadas no colo. Seguravam 
a carteira de cigarros, ainda. Nisso, 
batendo de frente contra a própria 
memória, viu-se de volta em si 
mesma, com desconforto. Permanecia 
assustada, notou, conturbada com 
toda aquela situação que, agora que se 
lembrava, voltava a estar vivendo. 

Nesse mesmo segundo — agora —, 
sentiu o desgaste da alma, atravessada 
por dias de uma culpa lenta, 
silenciosa. Vasculhou seu ambiente 
emocional e ainda estava ali aquele 
temor denso e moroso, apertando-
lhe por dentro, contraindo seus 
sentimentos. Notou que a mão tremia 
quando, no próximo segundo — agora 
—, a estava movendo de encontro ao 
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A cheia despossessão
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isqueiro no painel.
Nem tentou firmá-la, a mão. Merecia 

tremer. Diante do que fizera, do que 
lembrava ter feito, e do significado 
que lembrava que aquilo tinha, era 
justo que seu corpo tremesse assim. E 
ainda nem havia recomeçado a pensar. 
Temendo isso, concentrou-se no que 
fazia: organizou os braços, conduzindo 
lentamente cada gesto, um por um, a 
fim de pôr um cigarro entre os lábios 
e trazer o isqueiro até ele. Inalou um 
gole fundo de fumaça, que desceu 
quente, crespo e volumoso, abrindo 
sua garganta e enchendo a caverna 
do peito, fazendo aquela vontade 
toda divagar. Abriu os olhos de novo 
e liberou no ar uma mancha enorme 
que ficou parada no espaço, espalhada 
na área entre ela e o retrovisor. Ainda 
podia ver, do outro lado da rua, no 
espelho, o estabelecimento onde todos 
a esperavam.

Na iminência de voltar a pensar, 
ocupou sua atenção com a fatia 
retangular do próprio rosto que 
divisava diante de si, através da 
névoa suja do cigarro. Enquanto 
não estivesse pensando não estaria 
tentando decidir-se, e permaneceria 
onde está agora, a uma distância 
segura da própria angústia. Susteve 
o olhar no espelho, portanto. O 
barulho da chuva no vidro era um 
barulho tenso, de uma tensão covarde, 
miserável. Ignorou-o. Olhava para 
o rosto no retrovisor. Tentou sorrir. 
Mas como? Por quê? Então decidiu 
acreditar que era melhor ir embora, 
como fizera ontem e antes de ontem, 
deixando todo esse impasse para 
amanhã ou depois.

Hoje, contudo, era a terceira vez 
que tomava aquela mesma decisão. 
E quando deu por si, estava de pé, 
ali, toda molhada, parada à porta do 
estabelecimento, observando, através 
da vidraça, entre as mesas do lugar, 
o grupo silencioso que a aguardava. 
Distraída pela turbulência interna, 
nem percebeu quando, exteriormente, 
girou a chave, silenciando o motor, 
pôs a marcha em ponto morto, tirou 
o pé da embreagem e pisou apavorada 
no asfalto molhado. Nem notou 
quando abandonou o carro em fila 
dupla e, mergulhando na chuva, no 

ar gelado da tarde, atravessou um 
corredor de automóveis até chegar 
na calçada onde se via agora, parada, 
mirando aquelas pessoas através da 
vidraça. Aquelas pessoas que agora 
ainda reconhecia, mas que logo seriam 
estranhos olhando de pé para ela, 
que estaria no chão, encurvada por 
uma dor insuportável, até que pessoas 
mais estranhas ainda chegassem e a 
levassem dali.

Movendo-se por dentro do medo, 
meteu a mão no bolso do casaco, 
segurando fortemente as chaves do 
carro — sentia no carro seu poder de 
ir embora. E foi com esse poder em 
mãos, apertando-o dolorosamente, 
que ela resolveu que precisava contar a 
verdade e entrou de uma vez por todas 
no ambiente do outro lado da vidraça.

A porta bateu atrás de si. O medo 
fechou-se ao seu redor. Com as roupas 
encharcadas, tremendo de frio e de 
ansiedade, empregou um esforço 
fenomenal para empurrar o corpo 
hesitante de encontro à dura resistência 
daquele pânico sólido quase a avançar 
por entre as mesas. Estava diante do 
grupo, agora, com a mão no bolso, 
o cigarro ensopado entre os lábios, 
selecionando o estado de espírito 
adequado para começar a falar. Porém, 
sua simples presença bastou para 
levantar um vendaval de confusão e 
gritaria, um escarcéu de cadeiras se 
arrastando, uma conturbação de gente 
falando, gesticulando, avançando. 
Todos sabiam! Não havia dúvida. 
Puxavam-na pelos braços, pelos 
cabelos, sacudiam-na, olhavam para 
ela como se não acreditassem nela, no 
que ela significava para eles. Naqueles 
olhares, viu-se a si mesma como algo 
horrível, e foi por isso que aquilo 
aconteceu. Porque sua identidade não 
sobreviveu a uma noção horrível e 
desagradável de si mesma.

Sentiu-se exausta, incapaz de 
suportar, de carregar na alma, 
por mais um instante que fosse, o 
significado difícil, insustentável, 
de toda aquela situação. Foi então 
que — sem ainda perceber que o 
fazia —, começou a fingir que não 
entendia nada daquilo, como se sua 
mente se descontraísse, desistindo de 
reconhecer a turbulência que girava ao 

seu redor. Ou pior.
Parecia haver renunciado à própria 

mente, dado as costas a ela, e agora 
olhava para o homem grande, que 
gritava e a sacudia pelo blusão, através 
de uma indiferença vegetal, uma 
atenção abandonada, solta. 

Notou, dentro do bolso, a dor da 
mão. E, sem pensar, largou no chão 
as chaves do carro. O homem ainda a 
sacudia quando ela voltou seu olhar 
desabitado, impessoal, para a mulher 
de olhos borrados. Viu-a gritando, 
andando em círculos, as mãos nas 
faces. Atrás dela, viu o homem 
silencioso, de costas, roendo as unhas. 
Era estranho. Estavam ali, ainda, mas 
não a abalavam mais. Estavam todos 
ali da mesma maneira que o chão era 
plano e o ar transparente. Como se a 
realidade não possuísse mais um nível 
psicológico, um fundo mental. Moveu 
os olhos por toda a área. Tinha diante 
de si muitos outros rostos, olhando-a 
de volta com perplexidade. Mas tinha 
também as paredes, as mesas, a chuva 
na vidraça. Observava cada coisa 
com o mesmo desinteresse atento. 
Presenciava a tudo como se não 
participasse de si mesma. Ela própria 
era só mais uma coisa dentre tudo o 
que via e que não lhe dizia respeito.

Foi então que a abateu a certeza 
clara de que a realidade fora sempre 
assim e só agora notava. Essa 
obviedade a espantou, e, talvez porque 
duvidasse de que conseguiria, tentou 
deter-se, impedir-se de acreditar nesse 
esquecimento que agora caracterizava 
tudo. E de fato não pôde, não fora 
capaz. Do mesmo modo como não 
seria capaz de voltar a um lugar que 
nunca existiu. Então, em seu primeiro 
momento de voluntária amnésia, 
suspeitou de que não estava diante de 
um esquecimento, e sim do contrário, 
e viu-se totalmente descontrolada 
por um terror autêntico, primitivo. 
Um pressentimento de morte que lhe 
dominou o corpo como uma paralisia 
e atingiu seu rosto com uma expressão 
de horror violento que se propagou 
por todos os rostos do ambiente, e 
tudo parou ao seu redor.

Apavorada, esteve ali, de pé, 
dura, ofegante, durante um instante 
interminável. Diante de si, uma 

onda de corpos girava, falando, 
agitando braços... O homem grande 
gritava com um celular. O homem 
silencioso estava sentado a uma das 
mesas, roendo as unhas. A mulher 
de olhos borrados estava bem à sua 
frente, próxima, tocando seu rosto, 
apalpando seus braços. Ficou sentindo 
seu hálito, enquanto não conseguia 
escutá-la. Até que seus sentimentos 
aceitaram aquele contato direto com 
a realidade e o medo perdeu a graça, 
o efeito, tornando-se nada, sumindo. 
Estava estranha, agora, entregue a 
uma tranqüilidade inevitável, uma 
serenidade física. Era como se não 
houvesse mais nela quem sentisse o seu 
medo, como se não houvesse mais nela 
ninguém para se inquietar. Olhou para 
o rosto feminino diante do seu, o rosto 
que agora sorria e chamava os demais.

Olhou e pensou na coisa horrível 
que fizera dias atrás. Porém, se 
estivesse um pouco menos no fundo 
de onde agora estava, teria gargalhado 
daquilo. Sabia agora que as coisas não 
são horríveis, ela é que se horrorizava 
diante das coisas. As coisas não são 
nada. Como ela, apenas estavam ali. 
Nisso, assumindo a suavidade com 
a qual passava a existir, focou sua 
atenção nos lábios da mulher, que 
se moviam enquanto falava. Então, 
unicamente porque podia, porque era 
capaz, aproximou o rosto e provou 
daquela boca. E foi quando a gritaria 
explodiu novamente.

Como se nada daquilo acontecesse 
com ela, viu a mulher se debater, 
empurrando-a. Viu o homem 
silencioso saltar, crescendo em sua 
direção. Viu que recebia no ventre o 
impacto de uma forte dor, e o corpo 
todo se espatifou no assoalho. Viu-
se toda naquela horizontalidade, 
encurvada pela dor, olhando em 
silêncio para os rostos no alto, 
espantados. Notou que, agora, o 
barulho da chuva no vidro era só 
o barulho da chuva no vidro. Não 
conseguia ser mais. E viu que estava 
sorrindo. E foi por isso que continuou 
com aquele sorriso, porque estava 
sorrindo. O próprio sorriso era sua 
razão de sorrir. E sorrir daquilo era 
alegre e agradável e aconchegante e lhe 
dava vontade de sorrir e mais nada.
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Montanha russa da desconstrução

Você fecha os olhos. A montanha é 
uma construção social. Seu veículo 
é uma construção social. O loop é 
uma construção social. Seu ingresso 
de 50 reais é uma construção social. 
Você abre os olhos: Miguel Falabella 
esfrega gentilmente um pênis de 
borracha no seu nariz enquanto 
recita um poema de Victor Hugo. A 
borracha é uma construção social.

Carrinho de bate-bate 
ideológico, edição 1989

Atração especialmente 
integradora, une Brizolas e 
Malufs, Lulas e Collors com o 
intuito de colidir os carrinhos 
até a destruição total. 
Narrado por Marília Gabriela 
e edição da Rede Vida.

Twin Picas: o diário de Laurinha

Atração temática desprovida de 
direitos autorais em que os fãs 
de uma cultuada série de terror 
vestem óculos de realidade  
virtual (virtual reality) e podem 
vivenciar cenas intensas de  
amor com Joseph Merrick, o 
Homem Elefante. 

Uma área igual à do Harry Potter na 
Disney (*-*) em que Harry Potter é 
substituído por Sérgio Mallandro

Parque de diversões 
do Banksy

Nossa você viu o 
parque de diversões 
do Banksy zzzzzzzzzz 
vai tomar no cu.

Barco Viking

Ao invés de o brinquedo se movimentar, o público 
assiste videoaulas sobre a mitologia nórdica, 
paganismo e cristianização da Escandinávia, discutindo 
a importância do papel da mulher na divisão de poder 
dentro da série Vikings (quatro temporadas).

Kamikaze 

“Aretuza vomitando no Parque 
de Diversao.wmv” -  
<http://youtu.be/GJd-lvGCc6Y>

Montanha soviética da 
desconstrução

Igual o primeiro item, mas com 
uma piada cretina sobre União 
Soviética no lugar do pênis do 
Miguel Falabella.

Gang Bang Trenzinho Carreta Furacão

Exatamente o que parece.

Tiro ao Álvaro

Álvaro é branco, cis, hetero, classe 
média, gosta de Washington Olivetto, 
reclama do preço da gasolina e diz 
que não quer pagar o patinho. Prêmio 
especial pra quem acertar bem no meio 
do lugar de fala dele.
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Barraca de cachorro-crente

A partir de um trocadilho noventista, a 
barraca entrega iguarias únicas, como o 
cogumelo de Leminski com agrotóxicos. 
Os clientes contemplados com poemas 
comestíveis no recheio de cheddar 
clariceano podem trocar o cupom por 
sua bebida alcoolica favorita ou por 
uma tirinha do Armandinho em que o 
personagem é exaurido de consciência 
social até a morte.

Roda gigante machadiana

Sob o apelo de atrair fãs de 
Machado de Assis, a roda gigante 
é, na verdade, apenas um machado 
gigante que colide sua ponta com 
o chão frio. Pra que ser literário 
quando se pode ser literal?

Globo da morte de 
food trucks

   Autoexplicativo.

Monga

(Cancelada após 
manifestação do 
Coletivo “A resistência 
é uma resistência”, que 
pressionou a organização 
com acusações de 
capacitismo, de racismo e 
de apropriação cultural.) 

O artista da fome

Um imbecil recita “O artista 
da fome” de Franz Kafka 
enquanto come McDonald’s, 
garante ser um gênio 
e clama que quem não 
valoriza sua performance 
não a entendeu. Ele conclui 
doutorado em Artes Cênicas 
e leciona em universidades 
por trinta anos, ganhando  
R$ 15 mil mensais.

Túnel do terror

Um grupo de visitantes é forçado a ler 
sete anos de poemas publicados em 
jornais literários independentes e a 
aguentar posts de editores rancorosos.

Tirolesa cultural independente

Jornalistas desempregados descem 
juntos por uma incrível tirolesa cujo 
ponto final é uma parede.

Uma área igual à do Harry Potter na 
Disney (*-*) em que Harry Potter é 
substituído por Sérgio Mallandro

Gang Bang Trenzinho Carreta Furacão

Exatamente o que parece.
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Maria Helena Lattini

Os rios trotam
Munique Duarte

Era de se esperar que o dia nublado 
trouxesse a lembrança daquele rio 
barrento que vira muitas curvas até 
chegar à pequena casa de janelas 
rosadas. Duas janelas pequeninas, mas 
bem cuidadas, com cortininhas azuis 
com pequenas flores. Uma casinha a 
sós no fim do rio que se desmilinguia 
até ser fio fraco de água transparente. 
A saia verde surrada e os óculos 
grossos sempre observavam o que 
poderia haver dentro de uma morada 
tão minúscula. Era certo que vivia 
gente. O fogão de lenha soltava um 
cheiro que viajava depois das águas, 
depois do pasto. Uma pessoa morava 
ali, com certeza. A senhora de lenço 
xadrez que puxava da perna. Parecia 
ser boa pessoa. Parecia, somente. E a 
confiança não se estendia por tropeçar 
em dias sórdidos de modernidade.

Os rios trotam com patas d'água. 
Vento forte que revirava a saia verde, 
debaixo para cima, na sinfonia do ar 
morno. Depois das janelas mínimas 
e das cortinas coloridas, imaginava 
poucos móveis e pouca comida sobre 
a mesa. No varal, somente peças 
cinzentas. Um xale enorme amarelo 
que sempre estava a secar. Os rios 
trotam ruidosamente, e talvez nunca 
soubesse o tom de voz da velhota, com 
cara de solidão recente. Não tinha 
luz. Não tinha gás. Tinha chaminé 
com fumaça embocada da lenha que 
esquentou o bule de café. Ou de água 
quente para tantas e tantas infusões. A 
velha estava agora lavando batatas em 
uma bacia. Eram muitas batatas para 
uma pessoa só. O tempo agora estava 
cinzento, com ar agitado. Segurava 

a saia com as duas mãos. Maldita 
chegada do inverno. Hora de regressar.

As pedras dos rios são traiçoeiras. 
Nem sempre a água as doma. Pé 
sangrando e dolorido da passada mal 
dada. A casa ainda a três quilômetros 
de distância. Pensou na senhora e no 
chá de hortelã recém-fervido. Queria 
só observar, mas não tinha jeito. 
Atravessou mancando o ruído dos 
cavalos d'água. As janelas cresciam. 
As cortinas eram roxas, e não azuis. 
O xale amarelo imenso, com franjas 
embaraçadas, era uma toalha de mesa 
surrada. A bacia com as batatas não 
estava mais do lado de fora. Não 
sentia medo. Era lembrança de algo. 
Era cheiro familiar. Engasgou-se ao 
chamar pela senhora. Não podia 
confiar tão cegamente na bondade 
dos dias atuais. Mesmo estando 
tão longe, em mata limpa e rios 
caudalosos. Já havia entrado. Estava 
na cozinha, com o fogão de lenha. 
Nada de bule, café ou hortelã. Gotas 
de chuva ecoavam nas telhas ralas. 
Entrou no quarto da velhota. Na 
parede um terço pendurado. Nem 
sentia mais o corte no pé. Sentia 
moleza, vontade de ficar.

Ficou meia hora ouvindo o estalar 
da lenha queimando no fogão. De 
fato, a senhora de lenço xadrez não 
apareceu. Nem naquela hora. Nem 
nas seguintes. O calor do fogo é bom 
quando chega o inverno. A saia verde 
já não tremia. Naquela cadeira no 
canto da cozinha permaneceu até 
a noite chegar. O dia nublado traz 
lembranças de tantas casas, de tantos 
rios, de tantas cortinas pequenas.

Naquele tempo até os barulhos eram graves 
– som do relógio marcando as horas, sino de 
igreja, passos no corredor. Vozes firmes de 
pai e mãe. (E voz de professora, locutor de 
rádio, televisão e até de cantor). Pelo rádio, 
escutávamos histórias contadas em drama. 
No final, o locutor dizia: “A vida.... É assim”. E 
depois, vinha o acorde: “Tã...tã..tã...tã...”. Tudo 
encerrava uma seriedade suspensa, invisível 
argamassa em fino gesso: Rígidos costumes.

Naquela época. Naquele tempo: Os adultos 
mandavam as crianças engolir o choro. 
“Engole o choro, engole” . Engolíamos. 
Ficava preso na garganta, apertando, grosso 
feito um sapo. Dizia-se: “Criança não tem 
que querer”. Éramos todos reprimidos. 
Todos. E engolíamos, o choro, o impulso.

“Boi, boi, boi da cara preta, pega essa 
menina que tem medo de careta...”. 
Tempos de cadeados, segredos. O silêncio 
costurado, cerzido, o silêncio mais calado 
bordado em ponto de cruz. Cruz! Crenças. 
Dizia-se: “Faz mal”. “Faz mal isso, faz mal 
aquilo”. Manga com leite é morte certa. 
E não se varre a casa à noite. Faz mal. 
Chinelo virado chama morte e guarda-
chuva aberto dentro de casa, também. Faz 
mal. Dizia-se: “Isso não fica bem, vão falar”. 
Temíamos: juízo alheio e vento encanado. E 
o julgamento de Deus. 

Meu pai me levava à missa. 
Ficávamos em pé, nos fundos da igreja. 
Impressionava-me ver os homens e as 
mulheres erguidos, batendo no peito e 
dizendo: “Por minha culpa, minha culpa, 
minha máxima culpa”.

Na Sexta-feira da Paixão, os santos eram 
cobertos de roxo. Beijávamos os pés do 
Senhor morto. Voltávamos trancados, 
crucificados. Nós, entre o pesado de nossa 
casa, seus móveis escuros, madeiras sólidas, 
muro, parede, solidão.
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o a onda quebra a hora
acorda o tempo 
insone ao tédio
revolve da areia o vazio 
traz o sal ao olho do sol
mata a sede de um árido dia 
que amanheceu nu 
desse tudo de céu
a dança vítrea da onda
lambe o suor das horas

no dorso do chão 
o poente doura o instante
no tempo da luz

e pensar que somos transitórios
um frágil equilíbrio 
de vida líquida
efêmera
ancorada no olho sol
a morrer todo dia
em cada poente

nesse hemisfério
o sol cria raízes
em olhos sulameríndios
e ainda que anoiteça 
o poente 
permanece 
deitado
em suas retinas
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Os desertos
Arzírio Cardoso

Arenosa, arenífera, aérea imensidão
De onde toda mansidão se desagrega.

Arena aracnídea constituída de espinhos e espreitas
Movimentos prestos
E espera
Regida pela fluência áspera
Da areia
A declamar estrias coreografias sulcos
Pela influência cortante
Da areia
A ressecar córregos hálitos olhos
Pela dicção sequiosa dicção de areia
E suas perenes securas seculares.

Espaços ermos onde a fome e a carestia são a   
           bússola
Magnetizada por golpes de caudal lança
Vigilância
E a predileção por esta noite escorpiônica
EscorpiôNix. 

Talvez me perguntes:
¿Será somente dos desertos que ora falo? 
Essa manufatura provendo apenas o precário
O provisório
Essa vastidão elaborada com silício
E silêncio.

Poema integrante de Cartógrafo de  
Dunas, Editora Penalux, 2016
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to Ninguém chorava. Mais de três 
horas haviam se passado e eu nem 
percebera. Talvez por não entender 
realmente o que eu fazia ali. Tantos 
anos depois, tanto tempo. Com certeza 
eu tivera algum propósito, por mais 
incoerente que fosse. 

Ter saído de casa, naquela 
madrugada gelada de meio de inverno, 
para enfrentar a estrada em plena 
neblina. Para quê? Para testemunhar 
aquele velório? Deveria existir alguma 
explicação lógica, embora eu tentasse 
negá-la. Mas desisti de procurar. 

Meus pés congelavam. Na pressa, 
esqueci os sapatos. Estava de meias 
e de chinelos. Senti uma enorme 
vontade de rir, mas me contive. 
O riso preso. O tempo preso na 
ampulheta infinita. Mais vontade 
de rir, o riso aumentando, subindo 
quente, vontade de gargalhar muito. 
Muito e alto. Contenha-se, louca! O 
que pensaria a viúva com sua plácida 
tez burguesa? O que pensaria aquela 
família tão distinta? O que a louca 
está fazendo ali? O que eu – a louca – 
estava fazendo aqui?

Amanhecia lentamente, as pessoas 
falavam lentamente, andavam 
lentamente. Pareciam querer não 
acordar o morto. E o morto parecia 
não querer acordar mesmo. Seu rosto 
me dizia alguma coisa relacionada à 
alívio, à sensação de independência, 
de livre-arbítrio. Uma feição suave, 
matizada por certa nostalgia que 
invadia o recinto. Em meus delírios, 
amorteci minha tonelada de raiva em 
gramas de poesia. Diferente das doses 
de covardia a que o morto estava 
acostumado. Poderia ser uma morte 
lírica, extraída de um verso russo, de 
paredes sujas de sangue e de quimeras 
de liberdade. Uma daquelas mortes 
que são contadas, que mudam a 
estatura de quem morreu e ampliam a 
vida de quem ficou. Nada disso. Era a 
estupidez de sempre. Se havia alguma 
solenidade era pelo cansaço que fez 
serenar as pessoas.  

Naquela cerimônia tão limpa, tão 
certa, tão corretamente encenada, 
com atrizes e atores executando 
profissionalmente seus passos e 
pausas, somente eu parecia ter saído 
de um mangá. 

Meus cabelos crespos despenteados. 
Minha roupa preta, um pouco 
amarrotada, escolhida na urgência, 
lembrava algo como um fim de festa – 
talvez fosse adequada, afinal. Mulher-
gato de meias e de chinelo. Era um 
ultraje, só perdoado porque velórios 
permitem certas licenças poéticas. 

Em minha defesa devo dizer que 
fui pega de surpresa. O que é um 
lugar-comum. Mortes sempre pegam 
de surpresa. Fui tirada da cama por 
um telefonema vindo de uma caverna 
qualquer de um tempo pré-histórico: 

– Alôôô... – eu não sabia se pegava o 
telefone ou o abajur.

– Alô, a Bia está?
– Sim. Sou eu – tanto quanto eu pode-

ria ser eu àquela hora da madrugada. 
Olhei para o relógio com seus 

números gigantes, tentando supor que 
tipo de trote era aquele. E admirando 
o esforço quase maníaco que levaria 
alguém a pregar peças às duas horas 
da madrugada de uma segunda-feira.

– Bia, desculpe o horário. Aqui é o 
Alfredo, amigo do Henrique. Lembra de 
mim? Tem tempo que a gente não se vê. 

Ao perceber que teria que fazer 
contas, preferi que fosse um trote. Como 
não parecia ser, devolvi a pergunta.

– Muito. Quanto mesmo?
– Uns vinte e cinco anos. 
Vinte e cinco anos, três ou quatro 

moedas, uns quatro presidentes, 
três casamentos, nenhum filho, 
cinco empregos e uns cinco 
arrependimentos. Provavelmente 
atender a esse telefonema seria o sexto. 

– Acho que eu lembro sim.
– É. Faz bastante tempo, eu sei. 

Mas... Bia... Eu estou ligando porque o 
Henrique morreu. E ele me pediu pra 
te avisar. Um pedido de amigo, Um 
último pedido.

– Não entendi nada. O Henrique 
morreu e mandou você me avisar? Se ele 
morreu, como mandou você me avisar?

– É. Eu sei que não está fazendo 
muito sentido. Mas não é trote. Eu 
posso explicar melhor se você deixar. 
Eu posso explicar.

E explicou. Sofrimento prolongado, 
vida passando como um filme em 
que o ator principal eram as outras 
pessoas, compromissos sociais, erros. 
Não dá para resumir vinte e cinco 

anos em poucos minutos, mas ele até 
que tentou. E eu, anestesiada, ouvindo 
sem falar. Ouvindo notícias de uma 
ficção fantasmagórica de onde a 
minha personagem saía para nunca 
mais, para viver num subterrâneo 
qualquer da metrópole. 

Aquele homem do passado, o 
homem que eu havia amado, morreu. 
E fez isso da mesma forma que sempre 
viveu: se esquivando de enfrentar seus 
monstros, até que eles venceram. Uma 
arma. Uma bala apenas. Algumas 
cartas e, numa delas, o pedido para 
que Alfredo me procurasse. 

Perguntei se havia alguma carta 
para mim. A resposta foi não. É típico 
da covardia do Henrique – esquecer 
de mim enquanto vivia, lembrar de 
mim quando decidiu morrer. Como 
se tentasse me arrastar. Lamento, 
Henrique, você não conseguiu.  

Mas dirigi, dirigi em plena neblina. 
Cheguei suada, cansada, sem graça, sem 
ser percebida. Minha lágrima anônima 
não fez menção alguma de injúria 
àquela família. A mulher, os filhos, os 
netos, ninguém poderia me reconhecer. 
Ninguém perguntou. O próprio Alfredo 
não me reconheceu. Havia tanta água 
de espaço entre o passado e o presente, 
tantas sombras. Nada parecia fazer 
sentido. O tempo escorrendo, suando 
as mãos. A memória inconveniente sem 
sabor. Memória fragmentada surrando 
o corpo de volta à vida. Vida imprópria. 
Vida própria.

Cheguei perto do corpo. Também 
não reconheci aquele rosto. Talvez não 
conseguisse nem mesmo reconhecer o 
meu naquele espanto. Pedi perdão por 
nunca ter perdoado o que ele me fez. 
Perdoar é esquecer. Foi quando juntei 
as peças, a torre, a rainha, e percebi 
que fazia sentido estar ali. É estranho. 
Fazia muito tempo que não lembrava 
do que havia acontecido. E de repente 
lembrei de tudo uma última vez, para 
perdoar, para esquecer. No santinho, 
a oração de São Francisco: “Onde 
houver tristeza...”. Como não sou 
religiosa, deixei no balcão.

Amanheceu bonito, custoso 
sim, mas abotoado. Voltei pra casa 
sem pressa. Aliviada e mais leve, 
inadequada. Fazia um calor tão bom 
de receber na pele. Quase uma alegria.
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não sou parteiro
minhas mãos não herdam
o vinagre dos nascimentos

não sou porteiro
nunca forcei maçanetas e nem tenho
a prerrogativa das entradas

não sou marceneiro
sequer me comovi do alto
com o verniz que progrediu nos caibros

o pedreiro que tentou me habitar
era tão bruto que não movia
a pedra do estado burro

meu pai, ah, meu pai, não me peça
pra lavrar a pomada desta terra
abortar de seios cios
a bacia do leite virgem
os punhos que ordenham agora
são eles que agridem

pai, nada aqui é lembrança
nem aqui ou em qualquer outro 
basta de profecias redondas!
arromba teu porão, pai!
grita mais que a veia embala!
pai, desenha tua própria bandeira!
e me alforria dessa porteira.
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o) Embaixo de uma cobertura da 
Rua XV, Joel pede para sentarmos na 
beirada de seu cobertor curto: – Qual 
teoria sobre nós vocês irão fazer? 

Contra o vento das 22 horas, Joel 
fuma um cigarrinho. Agita-se. Culpa 
os governos. “Esse cigarrinho aqui, 
esse cigarrinho aqui não está se 
fumando sozinho”. Joel sabe ser pouco 
mais do que estatística. Ele é um dos 
1.715 moradores de rua de Curitiba, 
segundo dados recentes da Fundação 
de Ação Social (FAS). “Se qualquer um 
de nossos governantes passasse um 
dia dormindo na rua como a gente, 
certamente as coisas mudariam”, afirma. 
“E não queira saber como fui parar na 
rua. Independentemente do que você 
saber, eu estarei aqui amanhã. É fácil 
transformar a gente em uma história”.

  *
Para quem dorme nas calçadas 

cobertas dos arredores da Rodoviária, 
uma noite de 9ºC transforma o petit-
pavê em uma indelicada geada por 
dentro. O vento encana por baixo do 
rosto. “A pinga aquece, dá um calorão 
bom. Sabe?”, pergunta Edimilson. Se 
o frio desmovimenta, o paraibano 
acredita na passagem das coisas: 
“Se tudo der certo, esse mês acho 
um emprego numa fazenda de um 
amigo”. Que fogo poderia se igualar a 
um raio de sol num dia de inverno?, 
questionava o filósofo Henry Thoreau. 
“O que mais entristece a gente é ser 
olhado como sujeira do ambiente. 
Com a noite a gente se vira”. Edimilson 
jantou hoje e os pés descalços estão 
quentinhos, segundo ele. Está 
querendo ditar um trecho de poema 
autoral. Se chama “Avesso”. 

Um moço bem velho
Sentado de pé
Em uma pedra quebrada de madeira
Dizia calado:
– O mundo é uma bola quadrada
Que gira parado
Nos campos do Oceano Atlântico.
  *
Na Marechal Floriano Peixoto, 

esquina com a Rua Chile, um carro 
passa raspando o casal que se abriga 
num canto de padaria. “Ao menos aqui 
os donos do comércio não expulsam 
a gente aos pontapés”. Diogo, de 32, 



21

vive há três anos com a esposa Miriam, 
de 21 anos. Ela tosse pesadamente. “Às 
vezes é um cigarro que não cai bem”, 
desvia o marido. Se conheceram na 
compra de crack. Foi amor à primeira 
bucha. “Tentamos morar numa 
chacarinha da minha avó. Mas a droga 
chama, sabe, entra na cabeça. Não dá 
pra fugir”, alega Diogo.  

George Orwell relembra em Na 
Pior em Paris e Londres que a pobreza 
liberta o mendigo dos padrões usuais 
de comportamento, assim como o 
dinheiro liberta as pessoas do trabalho. 
O curitibano Diogo e Miriam, que não 
se lembra, pensam no crack de amanhã. 
Jantaram um pedaço de bolo, dois 
copos de água, creme de leite “de gosto 
esquisito” e uma barrinha de chocolate 
doada por uma funcionária da padaria. 
“Sempre temos esperança em algo”, 
considera Diogo, atacante nos tempos 

de piá. Após uma lufada impiedosa, 
Miriam se aninha ainda mais na 
coberta azul com três rasgaduras. 
“Essa noite vai ser de lascar”, sussurra 
entre a ausência de dentes. 

  *
Bruno treme. “Só rico fica doente”. 

O jardineiro e catador de latinha 
janta uma marmita entregue por um 
grupo religioso que toda segunda-feira 
distribui comida para os moradores 
de rua. “Pode fotografar. Não devo 
nada pra ninguém”. Sem-teto há dez 
anos, torce para o Coritiba e para a 
Chapecoense. “Bem antes da tragédia”.

Ele afirma não ter amigos na Praça 
Tiradentes e reclama do carrinho de 
cachorro-quente que todo dia joga 
fora a salsicha excedente. E o vento? 
“Não tenho medo”. Em frente, o 
termômetro gigante, uma espada sem 
nome, aponta 10ºC. Na madrugada, 

segundo gráficos do Simepar, as rajadas 
chegarão a 22 km/h. Ainda são 22h50 e 
Bruno se contorna: “Ao menos não está 
chovendo”. Na abertura do inverno (21 
de junho), fez 10ºC. A sensação térmica 
foi de 6,6°C. Na madrugada de 5 de 
julho a temperatura bateu nos 5ºC. Dia 
19 de julho, entre 3 e 4 horas, fez -1,3ºC. 
Um morador de rua foi encontrado 
morto pela manhã.

  *
Para a página oficial da Secretaria 

de Esporte e Turismo do Governo do 
Estado, Curitiba localiza-se em um 
planalto, e o terreno plano com áreas 
inundadas contribui para o seu inverno 
ameno e úmido com temperatura média 
de 13 °C no mês mais frio, caindo por 
vezes abaixo de 2°C em dias mais frios.

Da Avenida João Bettega ao Largo 
da Ordem. Da Praça Osório ao 
Mercado Municipal. Da Avenida Sete 

de Setembro à Praça Rui Barbosa. São 
histórias de desintegração familiar, 
de trabalhos que não vieram, de 
estatutos da pinga, de forças que não 
fortaleceram, de baixa escolaridade, 
de salários abaixo do mínimo, 
de drogadição plena, de políticas 
fragmentárias, de falta de vagas nas 
unidades de resgate social para tanto 
morador de rua. De quem prefere 
a ponte ao abrigo “Eles internam a 
gente e acham que um psicólogo vai 
resolver tudo na conversa”, define 
Diogo. Um cabral (crack + maconha) 
custa 5 reais. Não são raras as brigas 
por isqueiros. Joel irrita-se. “Vocês 
(jornalistas) leem dois livros e 
querem nos responder. Só digo uma 
coisa: isso aqui ainda vai explodir”.

É 1h15 e uma névoa densa 
desagasalha Curitiba. É o ar frio local 
associado a uma massa de ar polar.
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O Cabeça d’Água
Rejane Machado

– É, Professor, não duvide dessas 
coisas. Os antigos já sabiam disto.

Riu-se discretamente. O chofer 
tinha imaginação. Como é que pode, 
em pleno século 21, ter gente que 
acredite piamente nessas crendices? 
O povo simples confunde tudo. Uma 
série de coincidências, um galho 
de árvore que balança, um pássaro 
noturno que voa, um ruído qualquer 
sem procedência exata, um animal 
que se esconde à aproximação de 
alguém, e o mito está formado.

– Ah, é? Se o senhor pensa assim, 
que é que se pode fazer? Gente da 
cidade não compreende as coisas. 
Aqui a gente acredita, porque quase 
todo mundo já viu ele.

A aula terminou bem mais tarde 
hoje. E quando pouco antes o 
informaram do desarranjo no motor 
da velha Fiat, só nesse momento é 
que começou a se preocupar com a 
possibilidade nunca imaginada de 
ter que enfrentar a realidade. Pela 
primeira vez teria que caminhar 
sozinho pela mata à noitinha. Quase 
recusara o café com bolinhos de que 
tanto gostava, porque um sudoeste 
soprava já há algum tempo, ouvira as 
trovoadas longínquas, e a caminhada 
de quase uma hora até à Pensão 
poderia se complicar, caso a chuva 
descesse forte como prometiam os 
prognósticos da meteorologia. 

Começou a apertar o passo. 
Teria que atravessar uma capoeira 
fechada até alcançar a ponte sobre 
o Rio Formoso, caminhada de dois 
quilômetros ainda, mais ou menos. 
Procurava não pensar nas histórias 
que ouvira; preferia estar em casa, em 
segurança. Juventino dizia que aquelas 
matas não eram seguras, porque uma 
onça domina um território de cerca de 
cinco quilômetros, “ou mais, até”, e ele 

mesmo já encontrara vestígios. Mas, 
segundo o chofer, pior do que a onça 
era Cabeça d`Água. Este sim, quando 
se preparava uma tempestade, gostava 
de aparecer. Em pequeno já o vira 
uma vez. E tivera que cumprir uma 
série de exorcismos para não sofrer 
as penalidades que acontecem com 
os que têm a desgraça de atravessar o 
rio quando o Caboclo sai à caça dos 
incautos. E, enquanto relatava, ainda 
ficava arrepiado só de se lembrar. O 
senhor está rindo? Não crê? Então 
nem experimente esse encontro. Para 
desfazer o malefício era necessário 
colocar na margem do rio uma cabaça 
com arroz cru, um lenço vermelho 
e duas velas de espermacete. Se o 
professor não acreditava, se ficava 
rindo disso, paciência! Depois não 
viesse se queixar.

Zombara, na ocasião, mas agora 
reconhecia seu erro. Arrependia-se, 
não devia ter exibido aquela postura 
de descrença, quase desafio. Podiam 
encarar como uma antipática forma 
de julgar-se superior aos outros, 
só porque não era natural dali. 
Habitantes de cidades grandes são 
não somente descrentes, mas até 
debochados — haviam-no recebido 
tão bem, era tratado com grande 
consideração, não somente na escola, 
por todos os colegas, como também 
pelas pessoas mais importantes 
do lugar, até o Doutor, o antigo 
Promotor, senhoras amáveis, mães 
e pais de alunos. Convidado para 
todos os eventos, alvo de gentilezas, 
e a família de Anabela não sabia mais 
o que fazer para mimá-lo, jantares 
especiais, aniversários — raro o dia 
que nada tivesse programado. Mas 
não podia entender aquele atraso 
mental. Será que todo mundo ali 
acreditava nessas bobagens? Verdade 

que somente o velho Promotor gozava 
uma fama de agnóstico, e pode ser 
que houvesse outros menos místicos, 
mas nunca tivera oportunidade 
de comparar suas convicções. Sua 
conversa limitava-se a uma opinião 
política, uma e outra observação 
do tempo; ouvia muito mais do que 
falava. O antigo magistrado estaria 
farto de conversar com pessoas 
limitadas intelectualmente, nem havia 
por perto sequer uma Escola Superior. 
Pensava no absurdo daquelas 
superstições. Ninguém se utilizava 
da lógica mais elementar. Mas pensar 
nisso agora não era muito bom, o 
momento não era propício: o silêncio 
da mata, a escuridão descendo 
rapidamente, uns sons desconhecidos 
como de mato estalando, o barulho 
longínquo da água se despenhando 
de considerável altura da Cachoeira 
dos Prazeres, o fluir manso do rio, 
engrossado em virtude das chuvas à 
distância. Tinha que combater o medo 
incipiente com muita lógica. Distrair 
o pensamento, afastar qualquer 
possibilidade de pânico.

Logo que resolvera aceitar o 
contrato de um ano para lecionar 
numa cidade pequena, onde teria 
tempo suficiente para preparar-se 
e continuar sua carreira em algum 
centro mais desenvolvido, com 
melhores oportunidades de trabalho, 
julgara que aquele buraco perdido 
entre montanhas seria, na sua vida, 
o melhor. Num centro maior, as 
tentações da vida não o deixariam 
concentrar-se. Ali, nada tinha que 
ver senão mato e bichos, havia 
silêncio e condições muito melhores 
para estudar. E certamente os olhos 
de Anabela tinham nessa decisão 
grande responsabilidade. Nesse 
momento, porém, todas aquelas 

vantagens se desvaneciam diante do 
contratempo. Jamais imaginara ter 
que enfrentar uma floresta cheia de 
perigos reais, se bem que até agora 
não se defrontara com nenhum.

Não havia uma casa, uma choupana, 
um acampamento onde houvesse 
um ser humano, qualquer que fosse, 
para apoiar-se naquela angústia 
que começava a se alastrar. Sempre 
procurava ser amável com todos, 
embora desfrutasse de uma posição 
social muito acima da média do povo 
local — era o Professor, que veio de 
fora, de uma cidade importante, e 
se mostrava satisfeito com todos, 
mas agora isto de nada lhe valia. 
Só, exposto aos perigos, mas quais 
perigos, realmente, haveriam ali? 
Segundo fazendeiros, a história de 
onças era balela. Há muito que não se 
ouvia dizer de nenhuma, caçadores 
viviam batendo toda a extensão da 
mata e nunca encontraram mais do 
que macacos, bichos pequenos e 
muitos pássaros. Onças? Não, não 
existem mais por aqui.

Racionalizou: por que estava 
se deixando dominar por aquela 
insegurança? Não por temor de 
nenhum animal. Embora a escuridão 
viesse vindo, o vento parecia estar 
mudando de direção. Mas já divisava 
o rio, cuja ponte teria que atravessar. 
De acordo com as crendices, o 
tal Cabeça d´Água costumava se 
esconder num bambuzal e, de repente, 
zás!, pegava o incauto e o arrastava 
para o fundo mais fundo do rio.

Ridículo acreditar numa coisa 
dessas. Pensava em realizar algumas 
palestras, tentando melhorar o 
nível mental daquelas pessoas. 
Quem sabe se fizesse algumas 
experiências científicas, consideradas 
milagrosas por falta de cultura ou 
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informação — coisa mais impossível 
de acontecer, ninguém abandonava 
suas convicções que já vinham de 
gerações. Desprezariam qualquer 
conhecimento novo que contrariasse 
o que já estava arraigado. Mas, 
embora rejeitando, não custava 
nada respeitar as crenças alheias. E, 
depois, existem mais coisas entre 
o céu e a terra... Reagia: em sã 
consciência, não se deve dar crédito 
às crendices ignorantes. Tinha muito 
mais instrução do que qualquer uma 
daquelas pessoas da vila perdida nos 
confins de um mundo ainda rural — 
que diriam os conterrâneos, ao voltar, 
e relatar aquelas tolices que ouvia?

O certo é que se atrasara. O café 
estava muito bom, o ambiente 
aconchegante, o sorriso de Anabela 
prometendo maiores alegrias, 
nem percebera que as horas foram 
escoando. A chuva da tarde retardara, 
e com isto o calor opressivo 
abrandara; a atmosfera, antes pesada, 
trazia-lhe agora uma sensação boa 
— uma frescura inacreditável. Não 
se pode descrever a cor das matas 
e do céu ao anoitecer, uma doçura 
no ar, calma e placidez na natureza 
agressiva, mas quem a nomearia 
selvagem, diante deste crepúsculo 
rosado? E o vento parecia levar 
a tempestade para outra direção 
— menos mal. Chovesse o que 
esperavam e estaria em apuros. 
Nenhum lugar seguro para se 
abrigar. Feras, perigos, e ... Não! 
Tinha que reagir às lembranças das 
conversas tolas que entabularam 
na copa, durante o café, aquelas 
pessoas crédulas, professores, 
cozinheira, seu Onofre, o zelador e 
o Juventino, que lhe dera a péssima 
notícia do desarranjo do motor do 
carro, sem saber do pânico de que 

se viu tomado — que ele disfarçara, 
para que ninguém percebesse. E 
até poderia solicitar que alguém 
o acompanhasse, mas o orgulho 
desaconselhava. Cair na zombaria 
deles para sempre? Afinal, não era 
dali. Homem instruído e habitante de 
cidade grande não poderia colocar 
em risco a sua dignidade. Jamais 
expor-se ao ridículo da menos valia 
do julgamento dos habitantes daquele 
buraco perdido no meio do nada. 
Lamentava a incompreensível decisão 
de aceitar o cargo numa cidade sem 
recursos, uma excrescência nos dias 
de hoje, dependente de um veículo 
precário, num lugar sem estradas, 
numa escola rural, em nome de quê, 
afinal? Só porque estava enrabichado 
por uma moça que conhecera de 
passagem na sua cidade, colega de 
um curso que atraíra professores de 
lugares os mais incríveis? Não por 
ideal, não pelo salário, mas por ser 
um grande, um soberbo idiota?!

Ia pensando, poder-se-ia até 
escrever um livro sobre as superstições 
da gente do interior. Diante de um 
temporal, eles cobriam os espelhos, 
havia exorcismos para raios, para 
ventos, para escuridão. Em noite 
de sexta-feira, o perigo era maior, 
diziam. E se entornavam sal, se uma 
estrela corresse, se um certo pássaro 
aparecesse ao entardecer, se uma 
criança pequena pronunciasse sua 
primeira palavra às seis horas da tarde, 
se um morcego voasse ao meio-dia! 
Era azar, na certa. Necessário tomar 
providências urgentes para cortar o 
mal que chegaria com certeza!

Pensar nessas coisas agora era 
desconfortável. Atravessava a 
pequena mata fechada que ia dar 
no rio, em meio ao ruído impreciso 
de muitos animais noturnos; 

escurecia rapidamente, e as sombras 
semelhavam duendes dançantes; 
um princípio de umidade o fazia 
estremecer. Começou a andar mais 
depressa, tanto quanto a escuridão 
que se adensava o permitia; não 
queria esbarrar em troncos caídos ou 
galhos que o seguravam, causando 
uma impressão penosa, como se 
o puxassem, não permitindo a 
caminhada. Nas pausas entre as 
folhagens aparecia uma lua mirrada 
em meio a nuvens pressagas que a 
escondiam, após. Agora prestava 
atenção aos ruídos desconhecidos 
da noite e alguns deles não podia 
identificar. E já ouvia o despejar da 
cachoeira próxima. Como evitá-la? 
O caminho passava ao lado dela, 
nenhuma outra possibilidade de 
trajeto. Era ir em frente.

Um raio iluminou grande parte do 
rio, em meio à escuridão que se fazia 
rapidamente densa. Pareceu-lhe ver, 
no meio do rio, uma silhueta humana 
— alguém que se banhava? —, notou 
o porte atlético — as pessoas falavam 
de um homem de três metros de altura 
— e percebeu o nado turbulento. E um 
esgar de riso sádico chegava aos seus 
ouvidos, destacando-se no meio de 
trovões ao longe. Um sentimento jamais 
experimentado antes, era pavor. Ficou 
petrificado, os pelos eriçados, queria 
correr, gritar por ajuda, mas estava 
impossibilitado de qualquer reação.

Como lidar com a aparição? 
As histórias ouvidas vinham em 
tropel à memória. Quase todos 
os habitantes da serra tinham 
uma experiência, ele não possuía 
nenhuma; nenhum conhecimento 
para exorcizar o Cabeça d`Água, pois 
era ele, estava certo de que era ele: 
nunca mais, oh Deus!, debocharia 
de coisas que não compreendesse. 

Nunca mais desafiaria territórios 
desconhecidos de possibilidades 
metafísicas. O tempo suspenso, a 
mata repentinamente silenciosa, 
o mistério pairando, enquanto ele 
ouvia os passos pesados em sua 
direção. Apressou o passo, sentia-se 
quase desmaiar. O suor começava a 
molhar sua camisa, uma sensação 
desagradável percorrendo-lhe a pele.

Ouviu uma voz grossa: 
– Espere, Professor, vamos juntos! O 

senhor andou depressa, hem?  
Juventino se aproximava, trazendo-

lhe, sem saber — jamais saberia! — 
um alívio intenso. Uma companhia 
humana, por mais limitada que 
fosse era muito bem vinda naquele 
momento. Recompôs-se, enxugou o 
suor da fronte, um suor frio, respirou 
fundo, e readquiriu sua calma 
habitual. Mudou as passadas, podia 
ir mais devagar agora, candidato à 
normalidade das pulsações. Os ruídos 
da mata revezavam com o estrondar 
formidável da cachoeira.

– Confesse que ficou com medo! 
– (era besta de confessar? Fez-se de 
desentendido): de quê?

– ... da chuva! O senhor não está 
acostumado. Mas o vento a levou 
para outro lugar. Não há perigo. Mas 
se ela caísse, o senhor ia ficar em 
maus lençóis!

– Pois, seu Juvenal, eu estava 
certo, seria capaz de apostar que iria 
chover, e muito! Mas fazer o quê? 
— agora sorria, aliviado: Por isso eu 
vinha depressa!

Olhou discretamente para o rio, 
iluminado por mais um relâmpago. 
Olhou agora com mais naturalidade. 
Uma placidez exuberante. Só se podia 
enxergar o brilho metálico das águas, 
de uma tranquilidade ordinária, 
ligeiramente agitadas pelo vento.
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Desde que ao homem foi concedido escrever e, 
escrevendo, inscrever-se no mundo como deus entre 
deuses, mortos estes pelo deus único que inventou o 
homem como escrevente-legislador e, inversamente, 
foi por ele inventado como juiz irrecorrível, mas 
recorrente (benditos os frutos de nosso ventre, amém);
 
desde que ao homem foi permitido matar também ao 
deus-único (sua costela ainda a ranger no fogo baixo 
do devir),
e restasse ao homem apenas o grande abismo fundante
de todas as fundações, mascarado pela santa palavra 
inventada para encobri-lo...
 
(mas ao destino quem é que pode encobrir)?
 
desde então, nascemos e morremos com o grande 
vigor de quem soube, um dia, e, esquecendo, não 
lhe restou senão abrir o próprio coração à faca, para 
relembrar aquilo que, no entanto, sempre fora óbvio:
 
somos todos analfabetos.

Sem Título.:


