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Iara Amaral é designer editorial.
Sarah Bauer é ilustradora. Publica seus tra-
balhos no endereço 
devaneiosdegaveta.wordpress.com.
Marcio Renato dos Santos é contista,  jorna-
lista e idealizador da Tulipas Negras, editora 
que só publica e distribui gratuitamente 
contos. É mestre em Estudos Literários  pela 
UFPR. 
Oneide Luiz Diedrich nasceu em Toledo 
(PR). Do primeiro ano de vida até os doze 
viveu no Paraguai. Psicólogo com formação 
em psicanálise, também é vocalista e compo-
sitor da banda Pelebrói Não Sei.
Olivia Maia é escritora. Recentemente 
deixou o trabalho como professora para 
passar os próximos anos viajando, escre-
vendo e desenhando. Vive em São Paulo 
(SP).
Yuri Campagnaro é formado em direito pela 
UFPR. Violonista, coordenador do Núcleo de 
Arte Cultura e Propaganda do Psol Curitiba 
2013-2014. Publica seus trabalhos no ende-
reço 
yuricampagnaro.blogspot.com.
Ricardo Pozzo é escritor e fotógrafo radicado 
em Curitiba.
Adriano Smaniotto é professor e poeta, 
graduado em Letras/Inglês pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC). 
Também é mestre em Letras/Estudos Literá-
rios pela UFPR. 
Ryane Leão é escritora paulista nascida em 
Cuiabá (MT). Publica seus trabalhos no ende-
reço facebook.com/ondejazzmeucoracao. 
Vive em São Paulo (SP).
Afonso Caramano é escritor, formado em 
Letras. Integrou diversas antologias de 
contos e poesias e contribui regularmente 
com crítica de mídia ao Observatório de 
Imprensa. Vive em São Paulo (SP).
Lisi Garlipp é pantaneira de nascimento, 
universal em mente e coração. Toca o que 
encanta, canta o que entende e escreve o que 
vem na cabeça. Só não dança por falta de 
coordenação.
Daniel Zanella é cronista. Cursa 8º período 
de Jornalismo na UP. Um modesto centauro 
num coração alegre de pônei, algo assim.

Em agosto de 2010, iniciávamos a montagem 
da primeira edição do RelevO, à época, com oito 
páginas e 300 reais acordados verbalmente com 
dois anunciantes (amigos) e que até hoje, pasmem!. 
acompanham a gente. 

O RelevO surgiu como o objetivo de adentrar o 
meio literário com um pacote novo de singulari-
dades, um jornal sem fins lucrativos, sem dinheiro 
estatal, contas abertas, escritores in progress, distri-
buição descentralizada. 

Abrindo agora a 4ª temporada de existência, 
somos, em larga medida, um reflexo de apostas, 
erros, escolhas intempestivas e imprescindíveis 
colaboradores que vieram a integrar a equipe. Para 
esta nova época, começaremos a incluir HQ’s em 
nossas páginas e abriremos cada vez mais espaço 
à crítica literária dos livros de autores paranaenses 
que circulam em nossas obscuras praças. 

Saibam que este é um jornal de gente rota, para 
aqueles que não têm voz, estão começando. Iremos 
cada vez mais priorizar o escritor bom que ainda 
não foi publicado. Desenhar a poetisa nova que 
ainda não tem livro próprio. Levar o jornal às peri-
ferias. Abrir espaço aos selos novos.

Sabemos que somos capazes de apresentar novos 
escritores de qualidade, mesmo que tenhamos que 
continuar o exaustivo trabalho de passar o chapéu 
de 50 em 50 reais até as contas fecharem.

O RelevO cresce, mas não perderá sua premissa 
underground. Se você conhecer mais de 50% dos 
escritores que apresentamos, dirija-se a diretoria e 
faça sua reclamação. Aqui é espaço para o novo.

E o novo sempre vem.
Uma boa leitura a todos.

Contato
twitter.com/jornalrelevo    
Facebook: Jornal Relevo
jornalrelevo@gmail.com
Edições anteriores: issuu.com/jornalrelevo

Expediente

Editorial Marcos Monteiro é palmeirense. Cursa 
8º período de Jornalismo na UP. Um 
viajante das palavras, um carpinteiro 
do universo ele é.
Gizelli Sousa é arquiteta e urbanista 
por formação e feminista por obriga-
ção. Colabora para o blog “Ativismo de 
Sofá” e mantém o blog “Maior digres-
são do mundo”.
Mateus Ribeirete é detetive consultor e 
olheiro social.
Greta Benitez nasceu em Curitiba. É 
escritora com diversos livros publi-
cados e participações em antologias 
nacionais.
Tullio Sartini é escritor, poeta e tradu-
tor. Vive em Teresópolis (RJ).
Alvaro Posselt é professor de Língua 
Portuguesa, revisor e tradutor.
Alex Azevedo Dias é escritor de contos 
e de crônicas. É psicólogo graduado pela 
UFF, com formação em psicanálise. 
Guilhermo Codazzi da Costa é jorna-
lista, natural de Taubaté (SP). Publica 
seus trabalhos no endereço 
guilhermocodazzidacosta.blogspot.com.br.
Estela B integra o Coletivo Atalante e é 
estudante da UFPR.
Humberto Basso é empresário e com-
positor araucariense.
André Caliman nasceu em São Paulo 
(SP). É autor da série “Revolta!”, publi-
cada mensalmente no endereço revol-
tahq.blogspot.com.br. Trabalha com 
ilustração e quadrinhos e é professor da 
Gibiteca de Curitiba.
Daniel Osiecki é escritor e professor 
de literature curitibano. Publica seus 
trabalhos no endereço 
novatavolaredonda.blogspot.com.
Luíz Horácio é escritor, professor de 
literatura, tradutor, roteirista. É natural 
de Quaraí (RS) e vive atualmente em 
Porto Alegre.
Amanda Lopes é paulistana, 15 anos, 
estudante. Atualmente, está escrevendo um 
livro de fantasia para jovens.
Silvio Unzategui nasceu no Peru, mas 
mudou-se para o Brasil ainda criança. Publi-
citário por paixão.
Bárbara Lia nasceu em Assaí (PR). É poeta e 
escritora. 
Nestor Junior é artista plástico e fotógrafo. 
Mora em Florianópolis(SC).
Vinicius F. Barth é fotógrafo, escritor e tra-
dutor. Mora em Buenos Aires. Publica seus 
trabalhos no endereço 
escamandro.wordpress.com.
João Paulo Melo é formado em licenciatura 
em desenho pela Belas Artes. Atualmente 
ministra aulas de desenho no Artemísia 
Studio Art, e trabalha como ilustrador.
Guilherme Dorigo Capriglione é formando 
em Design Gráfico e pós-graduado em 
história em quadrinhos e ilustração. Atual-
mente trabalha como ilustrador.

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO DE 2013

Entradas:
ANUNCIANTES:
R$ 50 (FISK)
R$ 50 (Marcio Renato dos Santos)
R$ 100 (Alejo)
R$ 50 (Pão & Vinho)
RS 50 (Água na Boca)
R$ 100 (Avon)
R$ 50 (Calceaki)
R$ 50 (CoCotidiano)
R$ 50 (Livrarias Joaquim)
R$ 50 (Revista Jandique)
R$ 100 (Wonka Bar)
R$ 700

ASSINANTES:
R$ 50 (Felipe Kryminice)
R$ 50 (Aline Reis)
R$ 50 (Priscila Pacheco)
R$ 50 (Rafael Giublin)
R$ 50 (Adriano Smaniotto)
R$ 50 (Eliziane Pacheco)
R$ 50 (Carlos Pegurski)
R$350 

Custos:
Correio: R$ 110
Distribuição: R$ 70 
Papelaria: R$ 30 
Impressão: R$ 850 
Custo Total: R$ 1060

Balanço: - R$ 10
Capa de agosto: Iara Amaral
Técnica: Aquarela
iara.marins.amaral@gmail.com
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por Daniel Zanella

O AMIGO VAI TER UM FILHO. 
Em setembro. Não foi planejado. Não ama a na-
morada. Ela sabe disso. Seus olhos alcoólicos ma-
rejam quando pergunto sobre como irá educá-lo. 
Quer ser um pai presente, fundamental, a mostrar 
boas músicas de rock&roll, que não roube, respei-
te o que é dos outros, goste de futebol e de passear 
no parque. Preocupa-se com a reação de suas fu-
turas mulheres. Aceitarão meu filho? Minha baga-
gem afetiva?

Observo este pai precoce e contenho o choro. 
Aos vinte e oito anos, meus principais amigos es-
tão todos a ter filhos – e hoje uma mocinha de de-
zessete anos queria sair comigo, mas não deu certo 
porque ando me esforçando pouco. Além do que, 
depois que comecei a dar aula para jovens em situ-
ação delicada, todos entre catorze e dezoito anos, 
passei a ter uma visão mais drástica em relação ao 
amor com moças mais novas. E como farei, enfim, 
para ter um filho se me nego à paixão, ao apego e 
só busco o invento passageiro?

Desculpe-me, minha amiga, minha melhor ami-
ga, por aquilo que irei dizer: hoje, depois da séti-
ma cerveja, pensei você como mãe, com seu rosto 
de oriente, cor de noite iluminada e aroma de casa 
apaixonada. Olha que absurdo, você, a feminista 
mais intensa que conheço, acima do mar e dos ho-
rizontes, aceitando ter uma filha comigo, conce-
bendo um pequeno rio de calorosas águas litorâ-
neas, dóceis margens curitibanas e profundidade 
cosmopolita.

Ah, são somente meus devaneios, minha queri-
da, não ligue, talvez seja minha caravana solidão. 
Porque eu choro sozinho, sabe. É como se meu 
coração nascesse em cada notícia de criança que 
nasce por perto, um coração que há tempos se 
abastece de histórias de amor dos outros e anseia 
contá-las para melhor viver.

E descansar do desamor.

Beijos,
Daniel Zanella

Nestor Junior 
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por Olivia Maia

o foda de ser escritora mulher 
(além do fato de ter que especificar o 
gênero nesse texto pra se fazer com-
preender) é, entre outras coisas, pre-
cisar o tempo todo se policiar para 
que uma personagem feminina não 
fique demais parecida com você, 
porque aí as pessoas todas vão achar 
que é um alterego, caçando neuroses 
e apontando dedos, como convém a 
essas pessoas que tão bem intencio-
nadamente leem livros como quem 
assiste à novela.

ora, porque a maioria dos protago-
nistas da literatura universal são sem-
pre homens, de forma que o normal 
da literatura é o protagonista homem, 
e toda protagonista mulher precisa 
ser justificada, estar ali para provar 
alguma coisa ou demonstrar qual-
quer questão muito exclusivamente 
feminina. ela não pode ser mulher 
simplesmente porque nasceu assim, 
cazzo, e o livro não precisa ser sobre 
questões femininas, como se todo li-
vro com um protagonista homem fos-
se sobre questões masculinas.

(e que seriam “questões femini-
nas”, afinal?)

aí, claro, é mulher, a escritora é mu-
lher, olha só como essa atitude é bem 
típica da autora, essa lógica, hein, deve 
ser algum tipo de espelho. deve ser 
uma forma de exteriorizar qualquer 
coisa que está reprimida, porque essas 
mulheres, todas cheias de segredos e 
mistérios e coisas reprimidas.

como se todo personagem não ti-
vesse algo do autor, afinal. mas olha 
que quando a gente põe assim no 
masculino parece mesmo uma coisa 
tão mais normal.

o foda de ser escritora mulher é o 
tempo todo precisar se justificar. di-
zer que aquela personagem não é seu 
alterego. é cansar de fazer persona-
gens homens, para se desviar desse 
monte de dedo apontado. e afinal 
também esses a gente tem que justi-
ficar, e até parece que uma escritora 
mulher poderia escrever de forma 
convincente sobre um homem.

fora da ficção já não deixam a mu-
lher fazer muita coisa importante 
sem que façam piscar um neon rosa-
-pink escrito MULHER e apontando 
para ela. na ficção é a mesma coisa. 
escritora mulher, personagem mu-
lher? literatura de mulherzinha. afe.

porque às vezes, sabe, eu queria 
mesmo era só ser escritora. e que 
minhas personagens fossem também 
qualquer outra coisa, antes de serem 
personagens femininas.

s e r  e s c r i t o r a

Nestor Junior 
Barcos
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por Yuri Campagnaro

Dizem que do bater
De asas de uma borboleta
Uma borrasca resulta
No outro lado do planeta
         Besteira
Este inseto de vida curta
É retrato reto
         Do romance
         E da sacanagem mais espúria

Raras voltas
Em primaveras únicas
Pousa leve
          Pluma
Em minha palma trêmula
A borboleta multicolorida

Na beleza daquele átimo
Mônada de destreza instável

No ápice do desfrutar
          Medo
Não voe embora
Não me deixe só a memória
De um instante que nem mais sei
Eis que fecho os dedos em pânico
          Gaiola egoísta sem culpa
          Meu desejo não conhece consciência
                    Seja lagarta seja pupa
Esperança chã
          A mariposa escapa
Como tantos amores
          E vai pulando
Entre as flores
          Na flora
Em sua breve existência
          De quarenta e oito horas

Só penso em suas cores
Miolo de larva coxa de pavão
Sua boca
         Nectarina
Cuja poupa
         No canto da boca
Lagrima
Seus olhos
         Dragas
Sua pele de dunas
         De finas areias
                 De lendas e praias
Seu organismo
         Prostrado
Derrubado
         Como a estátua de Lênin
                   Em Petrogrado

V o o  d a  B o r b o l e t a

Nestor Junior 
 Soneto da separação 
Técnica: Aquarela

Voou embora
Meu fim da história
E eu sei
         Sei muito bem
                   Tenho certeza
Aonde este inseto asqueroso
Esta mosca nojenta
Aonde ela vai
         Pra onde ela foge
Passou Antonina
O Oceano Atlântico
O Continente Africano
A península Arábica
Depois da Indonésia
        Lá, nos confins
Nos mais longínquos dos ermos sem 
fim

A borboleta se foi
Pro outro lado do mundo

Agora
Ela bate suave
Com dolo
         E malícia
Suas asas macias de inseto
Sabendo
         Ao certo
O que me espera



2013JR
Setembro#6

por Bárbara Lia

O homem sem sapatos trajando ber-
muda bege sobe na lateral do chafa-
riz e conversa com o cavalo. Espero 
o amigo, anoitece. A lua crescente; a 
vida minguante. O homem diz ao ca-
valo as coisas do dia, seu dorso negro 
acaricia e se afasta para dizer em tom 
de brincadeira a frase tão verdadeira:

_ Mas, você é feio, hein?

A água não jorra, neste fim de tar-
de, do símbolo fálico do chafariz do 
Largo da Ordem. 

Um cavalo que baba (goza?)... O 
que secou? O sêmen ou a lágrima? 
Muito estranho esse cara que fala ao 
mármore com intimidade de amigo. 
A água parada, a vida parada, o ho-
mem descalço a conversar com as 
pedras e eu a esperar o amigo... 

Esse espaço de pedras é por onde 
passam os vivos. Réstias de frases 
cintilam em um espaço por onde ca-
minhei hoje e ecoam em mim como 
notas de um piano antigo... 

_ Aquele professor de Geopolítica 
é genial...

_ Eu não sei desenhar na pedra...
_ Então... O que teu pai disse?...

Sair com uma frase incompleta de 

cada colisão com pessoas dialogan-
do no caminho, um conto na cabeça, 
uma dor no pé de pisar pedras tortas. 
Depois, sentar no banco para ouvir o 
diálogo (monólogo?) do homem livre. 
Esperando o amigo que disse um dia:

_ Cansei de vomitar vinho Campo 
Largo...

Pedras raras ainda guardam vômi-
tos de meninos como se eles vomi-
tassem o sangue dos parasitas, dos 
falsos profetas, dos inquisidores, dos 
covardes...

O homem se despede e algo se 
move, como se o cavalo voltasse sua 
horrenda face (ele é mesmo feio) 
para se despedir do amigo. O único 
que se enternece e lhe diz boa noite, 
mesmo que depois diga:

_ Como você é feio!

O mundo se parte ao meio e eu fico 
com o pedaço de mundo onde tem o 
Relógio das Flores (memória de um 
sonho como iluminura medieval), 
com as pedras lavadas do bom e ve-
lho vinho Campo Largo e o lampião 
antigo que acende para ajudar o páli-
do crescente _ foice fosca do apoca-
lipse _ a iluminar a noite dos vivos.

A  n o i t e  d o s  v i v o s

Vinicius F. Barth
Bar Stuart, 2013, Curitiba
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por Adriano Smaniotto

Após deixar mais uma instituição de ensino que se revelou hipócrita, 
amadureci este livro, principalmente porque conciliei meu ócio criativo 
ao estudo e à leitura dos Epigramas de Marcial (40-104 d.C.), poeta la-
tino mestre nesta forma de poesia, cultuada desde os gregos. O trabalho 
com a concisão, a leveza e o gracejo (iocus)  – tão característicos de seus 
poemas, aos quais chamava nugas (ninharias) – tem por fim cutucar e 
ironizar esta Roma que é a educação brasileira. O barro a ser modelado 
foi relativamente fácil, pois estes acontecimentos a que me refiro real-
mente existiram.

Espero que o resultado apresente algum êxito: uma reflexão, uma mu-
dança, um riso. Também erro e tenho defeitos, apontando-os nos outros, 
talvez, aponte-os em mim mesmo.

Viva a mudança de cada dia. Viva a educação. Viva a poesia.

R a z ã o  d a s  N u g a s E p i d r a m a s

Festinha pras mães na escola:
as mesmas cantigas, as mes-

mas delongas.
Professora, só uma dúvida: 

demora?

# 4 3
Grávida de novo, começa 

com uma oração
depois de amarrar o cabelo 

comprido.
Professora Cibele,

lá no seu culto,
não ensinam sobre o Pai e o 

filho?

#  4 5

Trabalhamos por amor.
Meu medo, governador,

é quando começarmos a tra-
balhar por dinheiro.

O senhor faz um programa, 
doutor?
De pó(i)s?

#  4 9
Sueli achava absurdo os alu-
nos se beijarem na escola.
Após dizer isso, veio beijar 

aqui,
onde pus a mão agora.

#  5 4
Professora, tu me questionas 

o porquê da poesia.
Se disto precisas, nem dela ou 

de mim te aproximas.

#  6 8
Curso técnico profissionali-

zante:
seu filho será de grande valia,

não roda a máquina sem a 
polia.

#  7 0

Gestão é a pós do momento.
Sinal de que ninguém lidera a 

contento.

#  1 0 1

#  1 0 6
Ele fez MBA?

Não, EJA.
Qual a diferença?

 Fora a sigla,
a orelha comprida é a mesma.
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por Ryane Leão

@ryaneleao 16 abr “como é seu nome?” “ryane” “hillary?”
@ryaneleao 16 abr sem contar os outros: rejane, raiane, liane, regiane, li-

liane, viviane, ariane (esse eu gosto, @lovemaltine), mariane, QUIANE, etc.
@ryaneleao 16 abr spam de vendas de eletrônicos dizendo “VOCÊ ME-

RECE UM UPGRADE” e eu pensando “merecer não sei, but i need”.
@ryaneleao 17 abr tem gente com imã pra gente chata, imã pra gente fedi-

da, imã pra gente tagarela... eu tenho imã para possíveis psicopatas.
@ryaneleao 22 abr “HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA” essa sou 

em resposta a minha vida, não só a amorosa.
@ryaneleao 24 abr não sei o porquê das pessoas continuarem me procuran-

do pra pedir conselhos amorosos pro relacionamento não despencar
@ryaneleao 24 abr sendo que sabem que sou especialista apenas em rela-

cionamentos que não deram certo.
@ryaneleao 28 abr “contato de emergência, senhora?” “olha, ontem foi 

leminski, hoje não sei.”
@ryaneleao 29 abr como o machismo me vê através de comentários: “não 

se dá ao valor”, “aposto que não conheceu um pau de verdade”, “vagabunda”
@ryaneleao 29 abr como eu me vejo: bebo, fumo, faço sexo quando quero 

e com quem quero, uso a roupa que bem entender, sou lésbica.
@ryaneleao 2 maio devo ser a pessoa que mais clica em ESQUECI MI-

NHA SENHA em toda a internet.
@ryaneleao 2 maio sou tão chata que a pessoa vem reclamar do relaciona-

mento com fulano e eu fico corrigindo termos sexistas usados na lamentação.
@ryaneleao 6 maio a frase PRECISO FALAR COM VOCÊ já deveria vir 

com uma garrafa de cachaça de brinde.
@ryaneleao 8 maio teve uma época que eu não podia frequentar o bar do 

lado de casa por ser lésbica. eles diziam que era ambiente familiar 
@ryaneleao 8 maio não aguento, não aguento, NÃO AGUENTO PESSO-

AS OPINANDO EM NÍVEL UNIVERSAL.
@ryaneleao 10 maio entenda, por favor, que o desenrolar das coisas na sua 

vida não define o padrão de uma sociedade inteira.
@ryaneleao 12 maio glória kalil falando sobre *etiqueta urbana* na copa e 

eu procurando por tiros na cabeça grátis.
@ryaneleao 13 maio queria decretar a proibição da expressão “SE DAR 

AO VALOR”, pelamor.
@ryaneleao 13 maio se alguém perguntar como anda minha vida direi que 

está como a barra funda às 17h30.
@ryaneleao 14 maio daí a fan page do caio fernando abreu no facebook 

compartilha um cachorro com um balão dizendo bom dia.
@ryaneleao 14 maio não aguento a expressão “8 OU 80”, não dá.
@ryaneleao 14 maio eu e meu psicoterapeuta concluímos que eu deveria 

colocar no meu currículo que sei ler papéis que estão de cabeça para baixo.
@ryaneleao 15 maio pessoa escreveu sexta e eu li sexo, tá foda.
@ryaneleao 16 maio tô pedindo delivery do subway e me deparo com “es-

colha um apelido para seu sanduíche ou salada”
@ryaneleao 17 maio engraçado é que se eu não quero nem saber da opinião 

da pessoa sobre isso, por que eu iria querer saber a opinião do deus dela?
@ryaneleao 17 maio não vejo mais romantismo em dançar na chuva (or 

something like that) porque da última vez que o fiz fiquei de cama por mais 
de 15 dias.

@ryaneleao 18 maio se alguém me entrevistasse e me perguntasse uma 
vergonha alheia eu responderia ‘sara winter’.

@ryaneleao 18 maio algumas coisas que quero excluir do mundo se hou-
ver uma próxima vida: ressaca, comentadores de portais de notícia e relações 
muito cagadas. 

@ryaneleao 22 maio se você acha que está na pior só tenho uma coisa a 
dizer: tô devendo 20 conto pro facebook.

@ryaneleao 28 maio spam no celular “você ganhou um iphone grátis, res-
ponda ‘ganhar de graça’”. que vida fácil a minha.

@ryaneleao 28 maio gente que curte ficar perguntando de ex: evito.
@ryaneleao 5 jun tô com uma ressaca que tá me fazendo mal nível dor de 

amor.
@ryaneleao 6 jun ser escritor é postar um texto e alguém comentar “kkkk...”
@ryaneleao 7 jun twitter com over capacity of shit.
@ryaneleao 7 jun que engraçado é receber e pagar todas as suas contas e 

ficar sem dinheiro nenhum e entrar no loop desesperador novamente, não?
@ryaneleao 10 jun eu estressada no telemarketing falando com o robozi-

nho ‘SEU PUTO’ ele ‘desculpe, não entendi a sua solicitação’
@ryaneleao 11 jun dica aos que usam a argumentação (religiosa?) sobre 

o dia do julgamento: fica parecendo que quem tem cagaço sobre esse tal dia 
são vocês.

@ryaneleao 19 jun acabei de bater na porta de uma das vizinhas e pedir 
uma colher de fermento e me senti num filme antigo.

@ryaneleao 1 jul “parabéns, você foi selecionado para ganhar um carro 0 
km” vidinha maldita, por que zombas tanto de mim?

@ryaneleao 2 jul uma pessoa me perguntou por que o movimento feminis-
ta não luta pelos direitos dos homens. olha.

@ryaneleao 2 jul “VOCÊ JÁ PENSOU EM GANHAR DINHEIRO SEM 
SAIR DE CASA” SIM, JÁ, TODO DIA, TODA HORA, ALWAYS

@ryaneleao 4 jul a capacidade de burrice criativa dos comentaristas de 
plantão é ilimitada.

@ryaneleao 6 jul  e meu vestido acaba de estourar o botão que fica na altu-
ra da calcinha e colei com cola de bastão.

@ryaneleao 11 jul a boa notícia do dia é que a vendinha 24 horas que abriu 
em frente ao meu prédio já anota minhas cervejas.

@ryaneleao 11 jul eu tenho um karma na minha vida que é as pessoas me 
lerem e acharem que o texto é ou já foi pra elas. não. NÃO. N Ã O.

@ryaneleao 18 jul minha cabeça, essa enorme britadeira que não para um 
segundo sequer.

@ryaneleao 25 jul tá bem difícil a batalha do heart x brain por aqui. estou 
no meio tentando apartá-los e já nem sei o número do round.

@ryaneleao 1 ago tem um bêbado aqui na rua gritando: “SEUS FILHOS 
DA PUTA, EU TO HÁ 37 ANOS SEM NAMORAR”.

@ryaneleao 2 ago a voz do malafaia é diretamente proporcional a minha 
cabeça na privada pondo pra fora tudo que comi durante o dia.
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Vox

por Afonso Caramano

Aos 44 não é tão fácil
ir a passeatas
no entanto sigo
em meio ao corpo
amorfo de cartazes
& faixas
qual o anjo de Klee
impelido pela tormenta
que na brisa
se anunciava – 
 não trago
nada nas mãos
senão destroços
de pequenas
ilusões
 e nenhuma
palavra de ordem
que faça
deter o tempo
ainda que nos passos
do agora possamos
por instantes
 ou horas
(ante balas de borracha
      e gás lacrimogêneo) 
parar a rua e a marcha
dos homens – 
 estamos a fazer
história – nos dizem
as TVs os jornais

as timelines
  – bem digo
que vamos adiante
não se sabe 
bem por onde – 
 mal junto
fragmentos
entre resíduos
de escombros
e velhos sonhos,

meus únicos
pertences – 
 grito ao vento – 
 acumulam-se
 a minha frente
 feito um céu
        azul
  ausente.
 

N o v u s

Sarah Bauer 
Técnica: Aquarela 

i l u s t r a

Toda terça
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por Amanda Lopes 

Tudo começou em um dia comum. 
Minha mãe e eu fazíamos compras, 
um programa que sempre detestei, 
mesmo compreendendo ser este um 
mal necessário. 

Quando estávamos no último cor-
redor, passando o restante das com-
pras, minha mãe deu um longo sus-
piro, aquele tipo de suspiro que traz 
dentro de si certo desgosto. Perguntei 
o que havia acontecido. 

– Nada demais, filha – disse desa-
nimada. – É que eu estava pensado 
que hoje em dia não existem mais 
produtos dentro da regra do B. 

–Regra do B? Que coisa é essa? 
– É simples. Desde quando eu era 

pequena, minha mãe falava: ‘Quan-
do você encontrar algo bom, bonito 
e barato, compre’. Essa é a regra do 
B, achar alguma coisa boa, bonita e 
barata. 

– Isso é estranho – comentei. 
– Era divertido quando eu tinha sua 

idade, eu vivia procurando coisas 
boas, bonitas e baratas – disse fitando 
o vazio. – Se há mais de vinte anos 
era difícil encontrar, imagina hoje. 
Isso mal existe. 

Não falamos mais das esquisitices 
familiares naquele dia, porém aquilo 
se fixou em minha mente. 

Comecei uma incansável busca por 
algo que estivesse dentro da regra. 
Na primeira semana foi divertido. 

Depois de um mês ficou incontro-
lável. 

Comecei a criar teorias: se algo é 
bom e bonito, não é barato. Se é ba-
rato e bonito, não é bom. E se for 
bom e barato, não é bonito. Acredi-
to que cada família cria um tipo de 
regrinha para entreter as crianças, ao 
menos era assim na época da minha 
mãe. Não sei se a infância dela foi 
mais feliz do que a minha, eu já nas-
ci em uma época que já tinha lá suas 
tecnologias. Penso nos meus filhos, o 
que eles dirão das minhas brincadei-
ras de criança? Será que um dia jogar 
Playstation será tão estranho quanto 
é ouvir o nome das brincadeiras da 
minha mãe?

Para por um fim nessa história, faz 
uma semana que minha mãe feliz-
mente encontrou algo na Regrinha 
do B. Uma bonequinha de porcelana, 
a coisa mais linda que eu já vi. É fei-
ta de material bom, é muito bonita e, 
acima de tudo, foi uma pechincha. 

Só que olhando para ela, às vezes 
penso: para que nosso novo objeto na 
Regra do B irá servir? 

Nestor Junior 
Casulo 
Técnica: Xilogravura

A  R e g r a  d o  B
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Não me chame pelo nome.
Inventa… Repete… Relembra seu passado.
Você sabe que o masoquismo da ausência me diverte, porque te diverte 
também.
Assim como girar faz parte do seu mundo
Calar faz do meu.
Mas eu falei e o olho abriu… di.lata.
dis.para à meia luz da sala onde borboletas trepam pra passar o tempo. 
monótono.
E até que em outros becos girem mundos
e sinônimos se esgotem na favela dos amores
não me chame pelo nome.
Não agora.

#11

por Lisi Garlipp

My Dearest M,
Quando acordei o vento me esperava na sala. Mal me olhou e foi 
logo tomando força. Estava rude e bagunçava meus cabelos como se 
desejasse assoprar meus pensamentos só por que pensavam em você.
Pois decidi não pensar mais e não pensei. Era importante que o vento 
retornasse à brisa.
Então veio a chuva

M Y  D E A R E S T  M . S H U T  I T

corre, amor, corre.
estou sentada há duas horas nesse meio-fio
à espera do acaso te colocar na minha frente.

faz tanto frio
e ontem já faz tanto tempo.

aí você me toca com a mão de sempre
com o sorriso de sempre
e não imagina como meu coração tem sido
um deserto.

F O R S A K E N  R O A D

o corpo sentia porque realmente fazia muito frio na maioria dos 
espaços…
Exceto, porém, reto na rua ali depois do quebra mola primeira à 
esquerda
onde o sono se esquentava para que quando a noite encolhesse
os sonhos se rendessem ao que de inquieto existe dentro do peito.
Caído no asfalto um pedaço de papel surrado escrito: “talvez o acaso 
tenha ajudado a decidir seu destino”
O acaso era a rua.
E o destino?! – Ainda estava pra lá da avenida central.

A D I V I N H A ?Guilherme Dorigo Capriglioni
Técnica: Nanquim
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Desenhe um boneco de palitinho 
num quadro negro, em giz branco. 
E pergunte a qualquer um quem é 
aquela figura. 100% de certeza que é 
um homem, branco, cisgênero e he-
terossexual. Assim é na vida em prati-
camente tudo. Imagine x CEO de uma 
grande empresa. Imagine x presidente 
de uma nação. Imagine x protagonista 
de um filme de ação. Imagine x perso-
nagem central de um livro de aventu-
ra. Vou focar na literatura, pois mesmo 
personagens altamente libertárias 
como a Lisbeth Salander (Série Mille-
nium/Stieg Larsson) só quebram em 
parte esse estereótipo: mulher, bran-
ca, cisgênero, bissexual. Neste texto 
tratarei apenas da questão de gênero, 
deixando as outras características para 
outros textos (vindouros, aguardem).

A literatura é dominada por homens. 
Por isso eu criei uma versão um pou-
co melhorada (acho) de um Bechdel 
Test, doravante chamarei de Teste Giza 
(Porque SIM!), que é meu atual critério 
para comprar/ler um livro:

- O livro é escrito por uma mulher?
- A personagem central é mulher?
- O interesse romântico em um ho-

mem, caso haja, é secundário para a 
trama?

Isso, obviamente, não vai medir o 
grau de feminismo, vai apenas deter-
minar se os livros que são escritos por 
e para mulheres são sobre mulheres. 
Imagine se fosse o contrário: quantos 
livros você conhece que são escritos 

por homens? Com protagonismo mas-
culino e cujos interesses românticos 
são secundários para a trama? Aí ficou 
fácil, não é? Há uma pesquisa sobre o 
panorama brasileiro comprova bem 
o problema. A pesquisadora Regina 
Dalcastagnè, do Grupo de Estudos em 
Literatura Brasileira Contemporânea, 
pesquisou durante 15 anos os mode-
los sociais presentes na literatura bra-
sileira contemporânea. Algumas das 
estatísticas encontradas mostram que 
autor e personagem têm característi-
cas parecidas no tocante às questões 
de gênero e representação de mino-
rias. O escritor: 72,7% são homens, 
93,9% são brancos. Os personagens: 
71,1% dos protagonistas são homens, 
79,8% são brancos e 81% são heteros-
sexuais. Dois dados da pesquisa me 
chamaram a atenção em especial:

-Em 1,6% das obras não existem 
personagens masculinos importantes, 
enquanto que em 15,9% (quase dez 
vezes mais!) não existem personagens 
femininos. 

-Entre 258 livros, apenas três prota-
gonistas eram mulheres e negras. Elas 
são o claro contraponto ao perfil de 
gênero e raça dos autores brasileiros.

Aguardo o dia em que a normati-
zação sobre a literatura não seja tão 
grande a ponto de existir um gênero 
desviante que é “para mulheres”. Ou 
seja, que o protagonismo masculino 
deixe de ser padrão e que ser mulher 
deixe de carregar o estigma de ser 

sub-qualquer coisa. 
Por que é importante ler livros escri-

tos por mulheres? 

O Teste Bechdel, criado por Alyson 
Bechdel, ajuda a entender a falta de 
representatividade das mulheres nas 
obras de ficção. Imagine quantos fil-
mes você já viu na vida em que essas 
três regrinhas tenham sido seguidas:

1. Há no mínimo duas mulheres com 
nomes.

2. As mulheres conversam uma com 
a outra.

3. Sobre alguma coisa que não seja 
um homem. 

Parece simples, mas acredite em 
mim: a maior parte dos filmes não 
passa nesse teste. Partindo desse pres-
suposto, eu criei o teste Giza, porque 
o Bechdel original não contém infor-
mações sobre quem está por trás da 
história. Talvez porque realizar um fil-
me seja uma competência de muitas 
pessoas, o que tornaria difícil a análise. 

Mas um livro é escrito por um autor 
ou por poucas mãos, o que facilitaria. 
O nome está na capa, não custa dar 
uma olhadinha rápida. É importante 
ler livros de mulheres porque o olhar 
masculino sobre as mulheres tem sido 
em grande escala ou misógino ou pa-
ternalista. De princesas que precisam 
ser salvas a pedaços de carne que 
precisam ser devoradas (metaforica-
mente). Livros como a série Millenium, 
escritos por um homem e com olhar 
igualitário sobre as mulheres, são ra-
ros. Muito raros.

Dia desses, estava lendo Game of 
Thrones. O mundo lá retratado é mui-
to similar ao nosso no tocante à miso-

ginia, ainda que as mulheres do livro 
sejam em sua maioria personagens 
maravilhosas, ricas em complexidade. 
Enfim, me surpreendi com um trecho 
em que Danaerys adentrava um re-
cinto onde só havia homens, em sua 
maioria desconhecidos. Ela quase 
que instintivamente procura por ou-
tra mulher no recinto. Não encontra 
e, por isso, se sente desconfortável. 
Esse pequeno trecho, que poderia 
passar completamente despercebi-
do, demonstra que o autor naquele 
momento teve uma enorme empatia 
pelas mulheres de forma geral. Qual 
mulher se sentiu segura em um am-
biente completamente masculino? Eu 
nunca me senti. Lembro-me das mui-
tas vezes em que desci praticamente 
na última parada de ônibus, tarde da 
noite, voltando da faculdade. Quantas 
vezes não tive medo ao ficar sozinha 
com o motorista, o cobrador e um ou 
dois gatos pingados desconhecidos 
dentro do ônibus? Esse tipo de pensa-
mento pode vir num lampejo de em-
patia de um autor homem, mas vem 
naturalmente quando a autora é mu-
lher, porque ela vive esses sentimen-
tos o tempo todo.

Saindo um pouco da literatura para 
o cinema (oi, maior digressão do mun-
do, lembra?), quando a Pixar lançou 
“Valente”, o que mais ouvi por aí foram 
críticas. Diziam que era um filme sem 
muita ação. Diziam que era um filme 
sem muita comédia. Diziam tanta coi-
sa que eu desanimei o suficiente para 
não criar expectativas, mas qual não 
foi a minha surpresa ao assistir o filme 
e me deparar com grande parte da mi-
nha vida ali, naquela tela? Eu e minha 
mãe sempre tão parceiras, tão amigas 
e tão diferentes, passamos boa parte 
da nossa vida discutindo essas dife-

Literatura de/
para/
sobre mulher não é subgênero

Panificadora e Confeitaria 
Pão e Vinho

Trabalhamos com livros sob encomenda

(41)3642-3552
Av. Dr. Victor Ferreira do Amaral, 1136 - Centro - Araucária - PR
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por Gizelli

renças. Já repararam como é raro que 
se trate a fundo dessa relação entre 
mãe e filha? Ou que, quando o fazem, 
uma das duas sempre sai como vilã? 
“Valente” é um filme com não uma, 
mas duas protagonistas que se amam. 
É um filme que não gira em torno dos 
homens que estão na vida delas, mas 
apenas do amadurecimento e forta-
lecimento daquela relação entre mu-
lheres. Se fosse um livro passaria com 
louvor no meu personal Giza test for 
books.

Além disso, é importantíssimo parar 
de normatizar a profissão de escritor 
como uma profissão masculina. En-
quanto está claro que os personagens 
masculinos da literatura universal são 
quase reflexos de gênero e raça do es-
critor, isso nunca é apontado por nin-
guém, enquanto toda autora precisa 
explicar sua personagem feminina, 
procura-se nela uma lógica que justi-
fique a sua existência e normalmente 
apontam as semelhanças entre auto-
ra e personagem. Já repararam que 
quando falamos em personagem, 
automaticamente elipsamos a palavra 
“masculino” quando  queremos desig-
nar um homem, porém quando que-
remos falar de uma mulher, precisa-
mos falar em personagem “feminina”? 
O mesmo acontece com a profissão 
de escritor. Existe o escritor e a “escri-
tora mulher”. 

Por que é importante que as perso-
nagens centrais sejam mulheres? 

Para que possamos nos sentir re-
presentadas e empoderadas. É óti-
mo encontrar personagens como a 
Hermione (Harry Potter/J.K Rowling), 
que é a aluna mais inteligente da gri-
finória, possivelmente de Hogwarts. É 

ótimo encontrar personagens como a 
Michonne (The Walking Dead/Robert 
Kirkman), que é uma guerreira negra e 
badass num mundo onde a maior par-
te da população foi dizimada. Porém, 
nenhuma dessas personagens são 
autônomas de fato nessas aventuras, 
pois são secundarizadas e eclipsadas 
pelo protagonismo masculino. Pense 
aí como seria foda um The Walking 
Dead sob a liderança da Michonne? 

Sabe aquele estereótipo de que 
nerd é tudo um bando de adolescente 
espinhento de mão peluda que não 
tem namorada porque as garotas em 
geral desprezam a cultura nerd? Deixe 
eu contar um segredo: é o oposto. Mu-
lheres são desprezadas pela cultura. 
Imperam o paternalismo e a misogi-
nia. Não nos sentindo plenamente re-
presentadas, muitas de nós, nerds em 
potencial, acabam por trilhar outros 
caminhos. Por não se interessar por 
games, por exemplo! A Anita Sarkee-
sian, uma feminista canadense-ame-
ricana, autora do Videoblog “Feminist 
Frequency”, recentemente criticou o 
fato de não haver nenhum jogo para 
XBOX One com protagonismo femini-
no entre os lançamentos anunciados 
para esse ano. Sacou? Temos sido sis-
tematicamente excluídas ou eclipsa-
das na literatura, nos games, no cine-
ma e etc.

Por que é importante que o interes-
se romântico não seja prioritário para 
a trama?

Atualmente, várias autoras têm es-
crito livros com protagonismo femini-
no (o que é ótimo), porém, as histórias 
giram em torno de homens (o que é 
péssimo). Mesmo os livros que são es-
critos para um público feminino são 

sobre homens. A presença masculina 
é o fio condutor das histórias que as 
mulheres leem. É importante que per-
sonagens masculinos sejam secun-
dários, para que o protagonismo seja 
feminino DE FATO. Pois na nossa so-
ciedade atual não há equilíbrio entre 
essa relação, mesmo um protagonis-
mo dividido pode facilmente se tornar 
paternalista.

Observe, por exemplo, que segundo 
esse teste que propus, nenhum livro 
da Jane Austen passaria. Eu amo Jane 
Austen. Acho que a obra dela busca a 
quebra de paradigmas da sociedade 
em que ela vivia, onde casamentos 
eram arranjados entre pessoas de mes-
ma classe social. Ela questiona em sua 
obra várias questões: se o casamento 
entre pessoas de classe social diferen-
te deveria ser proibido, se mulheres 
devem casar por interesse e, por fim, 
o próprio casamento arranjado em si, 
que é fruto de um relacionamento (ou 
nem isso) sem amor. Porém, uma vez 
que o assunto tratado é a questão do 
casamento e da vida conjugal, pode-
se dizer que os livros tratam do relacio-
namento de mulheres e homens. 

Isso que estou falando parece contra-
riar a ideia do primeiro tópico? Ou seja, 
antes eu disse que mulheres empatizam 
melhor com mulheres por compartilhar 
experiências similares, mas agora eu 
digo que algumas de nós estão escre-
vendo histórias que não nos empode-
ram e isso soa estranho?

Bom, a verdade é que uma das expe-
riências universalmente compartilhadas 
por nós é a internalização do machismo. 
Crescemos ouvindo o patriarcado ditar 
as regras sobre as nossas vidas e muitas 
vezes acreditamos nele. Acreditamos 
nele quando nos contaram histórias de 
princesas presas em torres, aguardando 
príncipes. Ouvimos o patriarcado quan-
do nossos pais dizem que nosso irmão 
pode sair à noite, mas nós não. Presta-
mos atenção quando aquele carinha 
disse que aquela menina era rodada e 
sem valor. E, principalmente, acredita-
mos no patriarcado quando ele falou 
que não podemos confiar umas nas ou-
tras. Enfim, tantas mentiras foram colo-
cadas dentro de nós que um teste anti-
-patriarcado precisaria de uma prova de 
vestibular para encontrar uma obra que 

de fato não fosse machista. 
Então, creio ser importante não julgar, 

não condenar a mulher que está escre-
vendo histórias românticas e parar de 
achar que todas as críticas direcionadas 
ao gênero literário Chiklit (por exemplo: 
Becky Bloom, Bridget Jones e acho que 
até Crepúsculo se enquadra), são críticas 
literárias. Há muito de misoginia, tanto 
contra as escritoras quanto contra suas 
personagens, mas  principalmente, con-
tra seu público.

E aí, Giza, o que você recomenda, en-
tão?

Olha... Não está fácil. Tenho alguns 
livros (na verdade, são sagas literárias) 
para recomendar.

- Persépolis, de Marjane Satrapi (qua-
tro volumes, existe uma edição única). 
Esse livro merece um texto só para ele, 
mas adianto que a autobiografia de 
uma iraniana que tem como pano de 
fundo o cenário político do Irã, de cres-
cente repressão às liberdades civis.

- As Brumas de Avalon, de Marion 
Bradley Zimmer (quatro livros). Old but 
gold. Pegue uma história contada e re-
contada sob a ótica masculina e conte-a 
novamente, só que dando voz às mu-
lheres. Essa é a premissa. É maravilhoso.

- Jogos Vorazes, de Suzane Collins (três 
livros). Aqui há um terreno cinzento na 
questão dos relacionamentos amoro-
sos, se eles são ou não secundários, con-
tudo, consigo ver que sim, é uma história 
sobre uma mulher lutando uma guerra 
sozinha. E é notório que a personagem 
é muito solitária, então creio que passa 
no Teste Giza. 

- Caminhos de Sangue, de Moira You-
ng (três livros, só li o primeiro  até agora). 
A Saba começa a história sendo uma 
sombra do irmão. A própria persona-
gem diz isso, mas ela vai crescendo ao 
longo do primeiro livro até se tornar 
autônoma. É ela que embarca em uma 
aventura para salvar o irmão. É ela a he-
roína (e para falar a verdade, o irmão mal 
aparece). 
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por Mateus Ribeirete

Ah, os tempos de útero: quanta correria! Sempre fui um procrastinador. 
Lembro bem quando, sete meses lá dentro, cérebro ordenou que eu formasse 
braços. “Pra ontem!”, ressaltou educado, muito embora, ambos sabíamos, 
a tarefa proviesse do mês anterior, e procrastinei ao me distrair contando 
quantos cigarros minha mãe havia deixado de fumar em 29 semanas. Quem 
acompanhou aquele parto sereno e saudável simplesmente não imagina os 
preparativos: até o relógio rodar oito meses eu parecia um churros --- foi 
apenas quando o endométrio bateu na bunda que, contrariado, tratei de me 
mexer.

Verdade é que, mesmo a procrastinação sendo corriqueira e aceitável en-
tre seres humanos, às vezes acontece de ir longe demais. Relato, abaixo, o 
histórico do meu navegador numa madrugada em que não só deveria como 
precisava estar ocupado. Exponho-me como um alerta: nunca se subestime, 
também pode acontecer com você.

0 7 0 2 1 3

0h15, Notícia: Susana Werner se irrita com notícia da participação do ma-
rido em “festa de arromba” / “Elas bem que tentam, mas a minha família é 
de Deus. Julio é um homem maravilhoso. Amo demais”, disse Susana em 
outros posts.

0h30, Notícia: É o amor! No Dia dos Namorados, famosos se declaram nas 
redes sociais.

0h50: Passado amoroso de Cléo Pires.
0h52: Passado amoroso de Sabrina Sato.

1h, Wikipedia: Marcelo Falcão
1h05, Notícia: Falcão arranja namorada falsa para se desvincular de ex-

-BBB Fani / Cantor teria dito a amigos que acha um ‘desprestígio’ ser visto 
com Fani e que ela é uma ‘subcelebridade’.

1h06, Notícia: Ex-BBB Fani diz que nunca teve vínculo com Falcão: ‘Só 
pode estar maluco’.

1h07, Notícia: Haja saliva! Marcelo Falcão beija muito a namorada em 
tarde de praia.

1h10: Documentário sobre Marcelo Yuka.

1h30: Quem é Anitta
1h:31, Wikipedia: Anitta

1h45: O que mudou no Pânico na TV! desde a última vez em que assisti, 
uns seis anos atrás.

1h50: Não mudou muita coisa.

2h: Alguns minutos tentando conhecer a carreira musical do filho de Clau-
dia Raia com Edson Celulari [graças à Notícia de 0h30], mas não achei nada.

2h15: Todo o elenco da história Comédia na MTV.
2h25: MTV vai acabar?
2h32: Titi Müller MTV.
2h35: Contemplação visual de Titi Müller MTV.

2h40, Notícia: Demitida da MTV, Titi Muller chora no ar ao se despedir.

3h: O Milan na década de noventa.
3h05, Wikipedia: Van Basten, Papin, Panucci, Capello e Savicevic.
3h15: São Paulo x Milan na final Interclubes.
3h25: Carreira de Juninho Paulista.
3h30: Ex-esposa do Raí é chef e ALQUIMISTA.
3h33: Lady Laura não é a mãe do Roberto Carlos?

3h45: Camisa Alemanha 74.
3h46: Camisa Alemanha 90.
3h47: Camisa Alemanha 90 reserva.
3h48: Camisa Ajax Cruyff.
3h49: Camisa Brasil Azul Usada.

4h: Como cuidar de seu gato.
(Não tenho gato.)
4h10: Sinais que seu gato tenta te passar.
(Ainda não tenho gato.)

4h15: Digitar “beatbox” no YouTube.
4h30: Conferir os vídeos que bombam em beatbox no momento.

4h45: Dez minutos do último episódio de Comédia MTV (graças ao 2h15)
 (Nunca tinha visto um episódio de Comédia MTV)

5h30: Água-viva gigante (Cyanea capillata): 2 metros de diâmetro, TRIN-
TA de comprimento.

6h: Google Nexus.
6h02: Samsung Galaxy.
6h04: Asus tablet.
6h06: HTC One.
6h08: LG Optimus Pro.
6h10: Conta Corrente. Inviável.

6h20: Gato vomitando.
6h25: Cobra-de-vidro vomitando.
(A cobra-de-vidro não é uma cobra, e sim um lagarto!)

6h45: Parto de ratos. (A rata-mãe come a placenta dos filhotes!)
6h50: Criando um rato em casa.
6h55: Ratos recém-nascidos. (Como são vermelhos!)

7h05: Prolapso retal.

7h10: Café-da-manhã.

7h20: Sair de casa apressado, sem terminar o que precisava.
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por Greta BenitezIara Amaral 
Técnica: Aquarela

Sou tão velha que meus amantes já são nomes de ruas
Sou tão velha que minhas vontades já estão nuas
Sou tão velha que minhas verdades já são as suas.

Eu sou do tempo em que se fumava no cinema.

Sou tão velha que minha voz agora é boa para ler um poema.

Sou livre:
Posso fazer o que quiser que ninguém liga.

Parte de mim
Mora numa foto antiga.

8 9

Chanel, Tequila, Lua, Istambul
Quase azul, cinza pálido, ginger
Vermelho brasa
Negro total.
Disparam sua nobreza por bibliotecas, cemitérios, sarjetas
Despistam a fraqueza 
Sérios são eles, os gatos.
Olhar o gato que não é seu
Aquele que não se escondeu
Tocar o sagrado
Momento roubado.

G a t o s  d o s  O u t r o s
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F e c h a
n o  l a c r e  c o n s o r t e .

L a c r a ,

c o m  a  s a l i v a  d a s  m o s c a s ,

u m  g o l p e  d e  f u t u r o .

F e c h a ;

l a c r a .

N ã o  a b r a ,

n ã o  t e  v e j a .

S u m o  n a s  C i d a d e s

D i a s
g r i l h õ e s  d o  a z u l ,
a r r a s t a d o s ;
d i s s o n â n c i a s  d i u r n a s
n o  p i s a r  d a  n o i t e
a  r e t r o s p e c ç ã o  a n ô n i m a
e  o  c a l a r  d a  h o r a .

D i a s
m a s t i g a d o s
n o s  l i m o s  d a  l í n g u a ,
o  p a l a t o 
e s t a l a  e t í l i c o
m a i s  u m  d i a .

D i a s
q u e  e m  d i e g e s e
e x t r a p o l a m
o  p r e n ú n c i o  d o  o n t e m
e  a  l â m p a d a  a c e s a ,
u m  s o l  m í n i m o
r u m o r e j a 
o  a b s o l u t o
n a  p a r e d e  d o  s e g u n d o

D i e g e s e

por Tullio Sartini

H á  u m  p e r f u m e  e m  t e u  c o r p o
Q u e  d e s c o n h e c e s ,  m i n h a 
s e n h o r a
H á  u m  p e r f u m e  e m  t e u  c o r p o
Q u e  v i r o u  f r a g r â n c i a
D o s  c a m p o s  d e  m a d r i g a l

E n t o r p e c i d o ,
O u ç o  o  c a n t o  d o s  p á s s a r o s ,
E  m e s m o  o  p á s s a r o  n e g r o ,
D a  v a s t a  f l o r e s t a  n e g r a ,
S i b i l a  s e u  s o m
Q u a n d o  a b r e  a s  a s a s
C o m  s o n h o s  e  a b r i g o
d e  S o n h o s  e  c o m p a i x ã o

H á  u m  p e r f u m e  e m  t e u  c o r p o
Q u e  s i n t o  à  d i s t â n c i a , 
E  d o  f u n d o  d a  a l m a  c o n t e m p l o ,
Q u a n d o  o  p á s s a r o  n e g r o
S i b i l a  s e u  s o m , 
N e s s e s  c a m p o s  d e  m a d r i g a l

H á  u m  p e r f u m e  e m  t e u  c o r p o

P á s s a r o  N e g r o

por Humberto Basso

Canção integrante do Projeto Música 
no Porão, de Humberto Basso e Elias 
Charô.
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Dóris era alta e tinha o andar arca-
do, anos depois eu soube que andava 
arcada por ter vergonha da própria 
altura. O curioso é que o que mais me 
incomodava em Dóris era justamente 
o seu andar arcado e o que mais me 
atraia era a sua altura.

É de carne e de pó

– Parto normal?
− Parto normal!

Um nome anterior à carne. Era uma 
criança, uma adolescente, uma espo-
sa, uma mãe, uma senhora, por fim 
um defunto...

 Um nome posterior ao pó. 

“Parto normal para uma viagem, 
que se diga de passagem, é por um 
beco escuro e úmido e o retorno é 
incerto, talvez seja mais uma dessas 
viagens que não tem volta... Quem 
quer voltar? No entanto deve haver 
desde a partida a certeza do estradar”. 
Ela não disse isso e nem pensou, mas 
provavelmente se pudesse teria dito 
e seria assim o início da história e de 
sua longa jornada.

Um escuro completo ou talvez não 
fosse, pois a luz (e a lua) ainda não 
existiam. O que lhe faltava era a fal-
ta e o que a completava era o todo. 
Muitos a esperavam na ante-sala, 
tudo era só uma questão de tempo. 
E foi um tempo lógico e pontual 
que determinou aquele dia, que de-
pois de tantos outros haveria de ser o 
único. As condições climáticas eram 
as mais favoráveis, o calor era algo 
intensamente adequado e a umidade 
era o máximo, ainda não faltava ar. 
Tudo parecia perfeito e era. 

Naquele dia nada poderia atrapalhar 
o voo, nenhuma mágoa, nem um traço 
sequer da mínima lembrança desagra-
dável, nenhum registro constava. Na-
quele lugar, existir tinha certo gosto 
de palidez e após sentir-se tão plena, 
sem saber que nunca mais haveria de 

existir tal plenitude, e que o que deter-
minaria toda sua viagem era exterior e 
anterior a ela, Dóris deu seu primeiro 
grito, mas não de liberdade.

De súbito uma dor indescritível, o 
indelével marcando para sempre o 
que não tem censura nem nunca terá, 
o que não faz sentido. Algo lhe ras-
gou o peito como uma lâmina a cor-
tar a tenra carne, agora sim faltava ar.

 
Dóris sentia pela primeira vez o ven-

to no rosto, e sem pensar soube, que 
seu ritmo para sempre seria ofegante. 
Naquele momento não havia escolha 
era pegar ou pegar, restava-lhe apenas 
aquele bilhete no qual constava o lu-
gar que passaria a ocupar: assento 13, 
janela... Apertem os cintos. 

Sem apuros nem atropelos um ser 
um movimento sentindo apenas o 
necessário para seguir no bonde que 
pegou andando, momento inicial que 
para sempre pareceria um “desde 
sempre” marcado na carne em algum 
lugar inacessível pela consciência, 
muito embora determinante nas an-
gústias futuras impossíveis de serem 
desviadas do caminho. Para Doris o 
início era como se o mundo ali tam-
bém se principiava e por algum moti-
vo começava a girar em tordo se seu 
pequenino umbigo. Os outros não 
tinham consistência, os outros não 
tinham voz, os outros praticamente 
ainda não existiam. 

Ritmo, velocidade, o balanço “dim 
dom” cardíaco marcando o vai e vem 
de fluídos no corpo... Que corpo?

Vai menina segue teu destino!

Balbuciar estradas, sugar e rumar 
caminhos! O vento no rosto, o frio na 
pele, o desconforto reconfortado por 
sei lá o que ou quem. 

Tranquiliza no sono, acorda voraz, 
contempla inconsciências. Toda uma 
sorte de coisas inenarráveis que des-
de para sempre, nunca mais.

O selo Encrenca - Literatura de Invenção é uma idealização de Otavio 
Linhares e Luiz Felipe Leprevost, mais os irmãos Thiago e Frede Tizzot 

(da livraria e editora Arte & Letra).

Juntos os quatro chegaram aos conceitos do selo que tem como intuito 
homenagear a memória de Manoel Carlos Karam e desde aí colocar em 
prática a publicação de literaturas inventivas que apostem na singularida-
de, que tratem de temáticas originais, lancem-se na empreitada de cons-
truir mundos propiciados por obras voltadas para a transubstanciação do 
verbo, literaturas que, afinal, redimensionem o conhecido, inventem o ja-
mais visto.

Tais qualidades, não por coincidência, tiveram historicamente em Curiti-
ba, em nomes como Jamil Snege, Valêncio Xavier, Wilson Bueno, Paulo 
Leminski, além de Karam, expoentes literários da maior relevância e inte-
resse. Inspirado pelos exemplos destes criadores, coloca-se o selo Encrenca 
no trilho, senão de uma tradição, ao menos de um desejo de invenção que se 
dá como inesgotável.

A empreitada a que se propõe sabe um caminho repleto de desafios, tanto 
do ponto de vista da criação quanto do empreendimento editorial, e é justo 
aí que pulsa o seu divertimento: literaturas feitas não apenas do conhecido, 
mas para conhecer.

Com projeto gráfico de Frede Mares Tizzot, os livros do selo Encrenca 
trarão sempre a capa assinada por um ilustrador ou artista visual. Parcerias 
que, além da opção por originalidade, qualidade e beleza de cujos trabalhos 
os traços, as visões de mundo, virão agregar e ampliar o imaginário do leitor 
que se relacionar com as obras. 

Os três primeiros títulos que serão publicados são Réquiem para Dóris, 
de Oneide Diedrich (com capa e ilustrações de Benett), Salvar os pássaros, 
de Luiz Felipe Leprevost (com capa de Isabele Linhares) e Pancrácio, de 
Otavio Linhares (com capa e ilustração de Daniel Gonçalves).

L A N Ç A M E N T O S  D O  E N C R E N CA  P A R A  2 0 1 3 :
Réquiem para Dóris, Oneide Diedrich, setembro;
Salvar os Pássaros, LF Leprevost, outubro;
Pancrácio, Otavio Linhares, dezembro.

primeiro capítulo do romance RÉQUIEM PARA DÓRIS, de Oneide Diedrich, 
que será lançado pelo selo Encrenca – Literatura de Invenção., no dia 28/09, na 
Livraria Arte e Letra.

por Oneide Diedrich
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por Silvio Unzategui

por Guilhermo Codazzi da Costa

#18

Foi em alguma tarde ensolarada 
que ela me olhou com aquele sorriso 
amoroso e eu me dei conta: ela era 
muito parecida com a minha mãe. 
Raios. Não podia ser verdade. Tor-
ci para que eu estivesse apenas in-
ventando coisas, porque sou bom 
em inventar coisas que não fazem 
sentido. Tentei ignorar o fato, mas 
nas próximas semanas tive cada vez 
mais certeza: minha namorada era 
terrivelmente parecida com a minha 
genitora. 

Fazia cada vez mais sentido. A 
baixa estatura. As formas modera-
damente rechonchudinhas. O humor 
bobalhão. As sacadas espirituosas e 
irônicas. A voz desafinada na hora de 
cantarolar qualquer coisinha, a forma 
estabanada de dançar alguma músi-
ca alegre na cozinha. O jeito de me 
abraçar. O sorriso incontido que es-
capava pelos cantos da boca e, céus, 
até os seios das duas eram muito pa-
recidos. Isso não podia estar certo.

Certas vezes em que fomos para a 
cama, tive de fazer enormes malaba-
rismos mentais para não ter a ideia de 
que quem estava ali era uma pessoa 
muito parecida com... a minha mãe. 

Na maioria das vezes funcionava.

Comecei a pensar sobre o assunto. 
Aquilo não podia continuar. Mas ao 
mesmo tempo parecia ridículo ter-
minar um relacionamento com uma 
pessoa tão interessante e atraente, 
que me entendia e me fazia tão bem, 
por um motivo tão esdrúxulo. 

Maldizendo Édipo e Freud, termi-
nei o namoro. Inventei algum mo-
tivo, já não gostava mais dela tanto 
assim, queria focar na minha vida 
profissional.

Poucos meses depois, começo ou-
tro namoro. Linda, inteligente, diver-
tida, me faz bem. Até que, em uma 
tarde ensolarada, ela me olha com 
aquele sorriso amoroso e eu me dou 
conta, assustado.

Ela é terrivelmente parecida com a 
minha ex.

M a l a b a r i s m o  m e n t a l

Me levantei do sofá
enquanto fatiavam o corpo de Cristo
por uns trocados num programa de televisão
matei o piloto automático com o controle remoto
entrei em queda livre até o ponto cego do olho da rua
levando no bolso furado as coordenadas e biscoito de vento 
meu norte são as borboletas que batem as asas no seu sorriso
vou por entre chaminés de nuvens espessas e esqueletos enferrujados
eu me perco na encruzilhada da estrada que levava até você
despenco até o fundo da garrafa do meu próprio veneno
não deixe que bebam o meu sangue hoje no jantar
e jogue as cinzas de um velho cartão postal
para o ar poluído dos meus pulmões 
e então me mude de canal

H e a r t  S h a p e d  B o x
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por Alex Azevedo Dias

Despiu-se meio sem vontade, pre-
guiçosa. Não era muito chegada à 
fleuma, mas o desinteresse gritava 
à surdina de sua intimidade. Seus 
pensamentos se desprendiam como 
fruta madura. Mas antes que se es-
borrachassem no chão, apodrecidos, 
segurou-os vacilante e retomou o ato 
de se despir. Embora fosse vulcâni-
ca, tirou a última peça de roupa com 
amarga brandura. 

Sentou-se na beirada da cama e cru-
zou as pernas. A divisão dos músculos 
centralizou-se em sua coxa esquerda. 
Acreditava que tal posição das per-
nas fosse fatalmente irresistível. Ne-
nhum homem resistiria à tentação de 
tamanha suculência carnal. Cairiam 
aos seus pés para se servirem de seus 
amores e encarnados humores. 

O calor daquele quarto fechado fez 
uma pequena gota de suor deslizar 
por sua pele de pêssego. Acariciou 
os mamilos e apalpou seu abdômen 
bem desenhado. Descontraiu as co-
xas e descruzou as pernas. Abriu-as 
o suficiente para introduzir no meio 
delas um travesseiro florido, à altura 
dos joelhos. Apertou-o com as mes-
mas coxas outrora tomadas pelo ero-
tismo avassalador. Dobrou a cintura 
até se curvar sobre o travesseiro e 
encostar os cotovelos na fronha estu-
fada pelas penas de ganso. 

De repente, a maçaneta girou. Um 
homem de estatura mediana aden-
trou com certa timidez. Ele estancou 
os passos ao ver a moça debruçada 
sobre o travesseiro estampado, debu-

lhando-se em lágrimas. Viu que do 
outro lado da cama um bebê dormia 
num berço cor de rosa com listras 
brancas. Ele se aproximou e leve-
mente inclinou o tronco sobre ela. 
Parecia que não notava a presença 
daquele homem.

Ela continuou com o rosto afun-
dado no travesseiro, chorando co-
piosamente. Ele, com as duas mãos 
abertas, tocou cada lado do seu rosto. 
Sem tirar uma das mãos do rosto da 
moça, levou a outra ao seu queixo e 
ergueu sua cabeça até o encontro ali-
nhado de seus olhos. Sorriu ao reco-
nhecê-lo e, mesmo com a voz embar-
gada, cumprimentou-o com ternura e 
certa dose de espanto:

      - Rô, meu bem. Por onde an-
dou? Não acredito que você esteja 
aqui. Você está magro. Está bem?

      - Oi, minha querida. Passei por 
maus bocados. Precisava de empre-
go. Não queria que você me visse na-
quele estado, definhando, sem poder 
sustentar vocês duas.

      - Como me encontrou aqui?
      - Meu coração sentiu a dor de 

te abandonar. Quase entrei em deses-
pero quando soube que você entrou 
nessa vida. Não me perdoei. Sinto-
me culpado por isso. Mas agora es-
tou aqui. Tenho um bom trabalho. 
Preciso do seu perdão. Cida, você me 
perdoa? Preciso ouvir isso de você.

Rô se ajoelhou diante dela, segurou 
suas mãos, abaixou a cabeça e tam-
bém chorou. Cida se compadeceu 
daquele homem que uma vez tanto 
amou, mas que a havia deixado na 
miséria com uma filha para criar. 

Relutou em aceitá-lo novamente 
por causa de certa mágoa que ainda 
não partira. Achava que o certo seria 
afastá-lo de si, empurrá-lo para lon-
ge, fechar a porta em sua cara e nun-
ca mais querer vê-lo. Mas ele estava 
de volta. Era o homem que amava, 
pai de sua filha. Nunca o esqueceu. 
Não conseguia, por mais que se es-
forçasse, viver sem as lembranças da 
época em que a felicidade acenava 
para o casal. Ela cedeu, comovida, 
aos apelos de Rô. Beijou-o. Ele se le-
vantou, segurando suas mãos e disse 
que nunca mais se afastaria dela.

Rô afagou os cabelos de Cida, aju-
dou-a a se vestir e a deitou novamen-
te na cama. Foi até o armário, pegou 
um edredom desbotado e cobriu os 
pés dela. Caminhou até o outro lado 
da cama, segurou o bebê que inicia-
ra um choro baixinho e o tomou em 
seus braços para niná-lo. Ao notar 
que dormira, ele o pôs de volta em 
seu berço. Olhou novamente para 
Cida que ainda soluçava pelo deses-
pero outrora engasgado. Sentou-se 
ao lado dela até que se acalmasse. 
Beijou sua testa com doçura e afir-
mou que a tiraria dali.

      - Cida, eu aluguei um pequeno 
apartamento. Nós podemos morar lá. 
Não vou deixar você aqui.

      - Mas eu estou morando de fa-
vor nesta casa. Me deixaram viver 
aqui com minha filha em troca de al-
guns serviços. Tenho que conversar 
com a dona antes de qualquer coisa.

      - Pode deixar. Eu já resolvi tudo. 
A dona daqui aceitou a oferta que eu 

fiz para que você fosse embora comi-
go. Combinei com ela para que você 
ficasse só mais esta noite, para dar 
tempo de arrumar suas malas. Mas 
não se preocupe, eu paguei pela noite 
toda. Você não vai ter que trabalhar 
nisso aqui mais. Amanhã de manhã, 
bem cedinho, eu volto pra te buscar.

   Cida tentou reprimir um novo cho-
ro, mas um soluçar de baixo tom não 
deixou que escondesse sua emoção 
por muito tempo. Eles se abraçaram. 
Novamente se beijaram. Ela permitiu 
que as lágrimas escorressem, pois ha-
via notado que não eram mais lágri-
mas de agonia. Estava feliz pelo retor-
no de Rô, esperançosa em ter sua vida 
de volta. Rô prometera que jamais 
se perderiam outra vez. Ela confiava 
nele. Sabia que tudo se resolveria.

Rô ficou de pé, levou a mão ao bol-
so da calça e tirou algum dinheiro. 
Colocou-o sobre a mesinha e se di-
rigiu até a porta. Abriu-a. Antes de 
sair ainda se demorou, de costas para 
a porta, observando o rosto suave de 
Cida. Ambos sorriram com o olhar, 
um olhar de cumplicidade e doçura. 
Viu também o bebê que já dormira. 
Alegrou-se por saber que a menina 
tinha muita saúde. Virou-se para a 
saída com um “até amanhã” e se foi.

A  M o ç a  N u a .
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Enzo enxerga, enfim, Lara no de-
sembarque do aeroporto, e ela pare-
ce, para ele, outra. Aquela, ali, a pou-
cos passos, não é a mesma das fotos 
postadas no Facebook. Ou é? Ele se 
aproxima e tem a impressão de que 
ela entrou no hall, retornou para o 
setor onde se retiram as malas e, no-
vamente, voltou para, pela primeira 
vez, encontrar com ele.

Eles se cumprimentam com aper-
tos de mãos e dois beijos, um em 
cada face do rosto.  Enzo se oferece 
para levar a mala de Lara, e os dois 
caminham até o ponto de táxi do 
aeroporto. No trajeto até o táxi, ele 
faz comentários sobre o clima, está 
mais quente do que eu esperava, per-
gunta se ela fez boa viagem, Lara só 
balança a cabeça, afirmativamente e, 
então, ele faz sinal de positivo com 
o dedo polegar para um taxista, que 
repete o sinal, e Enzo abre uma das 
portas do Doblô para ela entrar.

O carro segue, Enzo colocou a mala 
no banco da frente, ao lado do motoris-
ta, e está sentado ao lado de Lara, no 
banco de trás. O taxista perguntou para 
onde?, Lara olhou para Enzo, que per-
guntou para ela, você quer jantar? Lara 
balançou a cabeça, afirmativamente, e 
Enzo disse para o motorista seguir em 
direção ao centro, no caminho eles de-
cidiriam onde seria a refeição.

Enzo permanece em silêncio. Lara 
quase não falou desde que eles se en-
contraram. O que está acontecendo?, 
Enzo se pergunta. Será que essa é a 
mesma Lara com quem venho con-

versando há meses no Facebook? 
Trocamos mensagens quase todos os 
dias. E agora? O que aconteceu?, ele 
segue a se perguntar.

Estou desconfiado de que ela está 
com algum problema nos dentes, pen-
sa Enzo. Vamos numa churrascaria?, 
ele pergunta. Vamos, Lara responde. 
O senhor pode nos levar até a Espe-
to na Chuleta? O taxista diz que sim. 
O teste da carne é infalível, raciocina 
Enzo.  Vou testar os dentes dela com 
carne em uma churrascaria de tercei-
ra, ou quarta, qualidade, segue a refle-
tir o administrador de empresas.

Se estivéssemos na minha cidade, 
levaria o Enzo para a beira do mar. 
Lara gostaria de submetê-lo ao teste 
da praia. Acho que ele está fora de for-
ma e, apenas de sunga, não tem como 
esconder uma barriga que, se existir, 
vai me desanimar – a frase se passa no 
imaginário da decoradora de interiores.

Lara está cansada. Não teve sábado 
nem domingo nas últimas três sema-
nas: finalizou a reforma de um apar-
tamento. Lara também está confusa. E 
não quer falar, pelo menos agora, não 
pretende dizer nada, apenas olhar para 
Enzo e ouvir a voz dele. Eles trocaram 
mensagens pela internet, ela viajou para 
conhecê-lo, imaginou como seria esse 
encontro e, pela primeira vez ao lado de 
Enzo, quase não fala e nem sorri.

Jonas, o taxista, observa o casal. 
Por que ele ainda não chegou na 
moça? Jonas supõe que, se fosse ele, 
já teria baixado nela. É bonita e tem 
um jeito de ser chegada, mas o su-

jeito não chega. Assim o taxista pen-
sa enquanto dirige o carro, e não se 
conforma que o cliente fique quieto e 
deixe a moça desamparada.

Será que esse cara é boiola? A 
pergunta surge para Jonas quando o 
Doblô passa em frente a um motel. Se 
fosse eu, não levava a moça pra chur-
rascaria nenhuma. Ia direto pro abate. 

Enzo está com vontade de falar 
algo que faça Lara rir. E se eu per-
guntar se ela está a fim de um espeto 
em sua chuleta? Ele pensa nessa per-
gunta e também em outra: gosta de 
linguiça? Sim? Quer experimentar a 
minha? Ela poderia, raciocina Enzo, 
não dar risada, pedir para voltar para 
o aeroporto e retornar pra casa.

O administrador de empresas que-
ria mesmo era ver o sorriso de Lara e 
os dentes dela.

Lara está, mesmo, com vontade de 
ver Enzo sem roupa. Se ele tiver mui-
tos pelos, pensa a decoradora de inte-
riores, não vai dar certo. E, de acordo 
com o que está supondo, se ele estiver 
com sobrepeso, talvez o flerte virtual 
não tenha desdobramento na realidade.

Ela é uma pessoa que acredita que 
o homem é aquilo que come. Devido 
à crença, começa a raciocinar que, se 
Enzo está indo com ela a uma chur-
rascaria, ele deve gostar e provavel-
mente consome carne assada e, sem 
dúvida, gordurosa com frequência – 
o que faz do administrador de empre-
sas um sujeito detentor de potenciais 
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por  Marcio Renato dos Santos

índices de gordura acima da média e 
que, se ele for sedentário, também é 
candidato a morrer vítima de enfarto 
ou AVC.

Enzo só pensa em comer, carne e 
a Lara.

Jonas percebe movimentação de 
policiais na avenida que dá acesso 
à churrascaria Espeto na Chuleta. O 
taxista para o carro, diz que tem uma 
blitz logo ali e pede aos passageiros 
para descerem do táxi. Enzo pergun-
ta por quê? Lara quer saber o que está 
acontecendo. Jonas repete o pedido, 
por favor, desçam do táxi, não preci-
sam pagar a corrida e não esqueçam 
de levar a mala.

Enzo segue na calçada com a mala 
de Lara em uma das mãos, ela está 
de cara fechada, ainda mais do que 
estava dentro do táxi. Amanhã, ou 
no outro dia, depois de amanhã, os 
dois vão ler no jornal da cidade a 
notícia do falso taxista que foi preso 
com carga de explosivos no porta-
-malas. O nome não era Jonas, mas 
era o mesmo sujeito que os levou do 
aeroporto até o centro. Ele se chama-
va Tony e no futuro será conhecido 
como Minha Pequena Eva.

E nós dois dentro daquele carro, 
hein?, comentará amanhã, pergun-
tando, Enzo, espantado pelo fato de 
ele e Lara terem vivido uma situa-
ção de risco real. Ela, com o sorriso 
que retornou ao rosto ainda naquela 

primeira noite, dirá que tudo é acaso 
nesta vida, não é, Enzo?

Ainda naquela primeira noite, de-
pois que o taxista os deixou na rua, 
eles caminharam por uma, duas, três 
quadras e desistiram de ir até a chur-
rascaria Espeto na Chuleta. Enzo e 
Lara enxergaram, quase ao mesmo 
tempo, o letreiro luminoso do restau-
rante Todo Recheio.

Conhece esse?, perguntou Lara. 
Enzo disse que não. Vamos experi-
mentar?, ela sugeriu. Ele falou por 
que não? E os dois entraram.

Todo Recheio oferece rodízio de bo-
lachas recheadas. Por R$ 19,90, cada 
cliente tem direito a comer pelo tempo 
que quiser, e conseguir, as 32 opções. 
Há bolachas com recheio de morango, 
limão, chocolate, leite condensado, 
goiaba, requeijão, queijo cheddar, ra-
banete, entre outras possibilidades.

Logo que o casal se acomodou nas 
cadeiras em uma mesa, um de frente 
para o outro, Lara riu pela primeira 
vez desde que chegou na cidade onde 
Enzo mora. O que foi?, ele pergun-
tou. Nada, ela respondeu, olhando 
mais uma vez para uma das mesas, 
no máximo dez metros distante de 
onde os dois estavam.

A decoradora de interiores ria do Vi-
nícius Queiróz Torres. O engenheiro, 
conhecido em quase todo o país, pedia 
três, quatro unidades de cada sabor e 
enfiava uma ou duas dentro da boca ao 

mesmo tempo. Em cima da mesa, uma 
garrafa de 3 litros de Coca-Cola.

Enzo nem sabe que existe um sujei-
to chamado Vinícius Queiróz Torres 
e que é por causa dele, Vinícius Quei-
róz Torres, que Lara está rindo. O ad-
ministrador de empresas também co-
meça a rir, principalmente, toda vez 
que um garçom oferece uma bolacha 
recheada, sabor morango, aceita?

Lara mastiga bolachas recheadas 
olhando para Enzo e para o Vinícius 
Queiróz Torres. Ela não o conhece 
pessoalmente, mas leu num jornal 
que o vizinho de mesa no restaurante 
já foi processado por copiar projetos 
de outros engenheiros e, devido ao 
uso ilegal do trabalho alheio, pagou 
mais R$ 960 mil. 

Enzo e Lara pedem a conta, ele 
paga, carrega a mala dela e os dois 
caminham em direção à rua enquanto 
Vinícius Queiróz Torres segue a co-
mer duas ou três bolachas recheadas 
ao mesmo tempo.

Lara e Enzo se tornaram namorados 
e viveram juntos por alguns anos. O 
que aconteceu com eles, depois, não é 
interessante e será omitido deste enre-
do. Vinícius Queiróz Torres se tornou 
unanimidade e é considerado gênio, 
apesar de apenas copiar, com míni-
mas alterações, obras de profissionais 
de outros países, as quais críticos e es-
pecialistas locais não têm acesso. Jo-
nas, ou melhor, Tony passou sete anos 

preso e, nesse período, começou a es-
crever e a declamar poesia. Se alguém 
diz oi, ele responde, no instante, boi. 
Ao som da palavra laringe, Tony rea-
ge com esfinge. Recentemente, conse-
guiu sair do presídio, onde recebeu o 
apelido de Minha Pequena Eva. Criou 
e mantém um blog e anuncia que vai 
publicar um livro. Por enquanto, ape-
nas fala mal de quem escreve e publi-
ca obras literárias. 

Era isso.

Qualidade, cultura, entretenimento e 
educação com preços acessíveis. Editora 
InVerso: conheça o catálogo completo de 
livros no site www.editorainverso.com.br

Fone: (41) 3254-1616/(41)3538-8001
editorainverso@editorainverso.com.br
www.facebook.com/editorainversoo
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Muito já foi discutido e escrito so-
bre as distinções entre os gêneros 
conto e crônica. Alguns teóricos in-
sistem em enfatizar uma clara dis-
tinção entre os dois gêneros narra-
tivos: o que configura o conto para 
um teórico como Massaud Moisés 
é seu caráter ficcional, ao passo em 
que a crônica é um texto de não-fic-
ção, uma espécie de diálogo informal 
com o leitor. A coloquialidade é uma 
das características da crônica. 

Porém, esta distinção não se sus-
tenta muito, pois há vários exem-
plos de escritores que romperam 
certas barreiras que tornavam os 
gêneros diferentes entre si, como 
Rubem Braga, Moacyr Scliar, Car-
los Heitor Cony e vários outros. Em 
Curitiba há cronistas como Cristo-
vão Tezza, Roberto Gomes, Miguel 
Sanches Neto, Domingos Pellegrini 
(os dois últimos não são de Curitiba, 
mas publicam em periódicos da ca-
pital) que são exemplos de bons fic-
cionistas não tão relevantes na crô-
nica, nesse bate-papo com o leitor. 

Carlos Dala Stella, artista plástico 
e poeta, é mais um exemplo de es-

critor que acerta nos contos e deixa 
muito a desejar nas crônicas (se se-
guirmos aqui as distinções entre os 
dois gêneros). Nascido em Curitiba 
em 1961, publicou em 2000 a co-
letânea de crônicas Riachuelo, 266, 
pela editora Criar. No volume há 26 
textos publicados em periódicos 
que abordam temas diversos, como 
idiossincrasias do povo curitibano, 
relação entre adultos e crianças, 
arte e literatura. 

Com exceção dos belos Perdido 
beco sem saída, Uma casa em Campo 
Magro, Feliz Natal e um brinde à có-
lera, no qual tece considerações per-
tinentes sobre a novela Um copo de 
cólera, de Raduan Nassar, o restante 
das crônicas não tem vigor narrativo, 
abordam banalidades cotidianas que 
parecem escritas por um autor teme-
roso demais em errar e assim evitan-
do levantar temas relevantes.

No texto homônimo, uma espécie 
de misto de conto, crônica e notícia 
policial, Dala Stella se mostra um 
contista bastante original, cons-
truindo um narrador onisciente 
que interpela o leitor mostrando-

se um assassino frio. As descrições 
de ambientes sórdidos do centro 
de Curitiba são bem exploradas, in-
clusive com referências geográficas 
precisas, que dão verossimilhança a 
atitudes brutais banalizadas do co-
tidiano. Vale ressaltar nesse conto 
a relação do texto com as imagens 
da capa do livro, que mostram dois 
agressores que invadem uma loja 
na Rua Riachuelo e, aparentemente 
sem motivo algum, atacam o pro-
prietário com uma faca. A sequên-
cia dos quadrinhos da capa do livro 
simulam as ilustrações característi-
cas de notícias policiais da Tribuna, 
com traços de qualidade proposi-
talmente duvidosa. 

Como um todo, Riachuelo, 266 não 
apresenta grandes novidades. Tiran-
do os textos citados, as crônicas não 
chamam a atenção para aspectos es-
truturais narrativos e retratam peque-
nos recortes óbvios e enfadonhos do 
cotidiano urbano. 

Um fator que acaba se tornando 
muito ingrato aos cronistas é a pró-
pria natureza da crônica, que tende 
a ser, até certo ponto, descartável 

diante da enxurrada de informações 
que recebemos todos os dias. É um 
gênero que envelhece muito rápido, 
diferente do texto de ficção. O que 
Riachuelo, 266 apresenta de mais in-
teressante são justamente os dois ou 
três contos do volume que, mesmo 
não salvando a obra, não a tornam 
completamente irrelevante.  

R i a c h u e l o ,  2 6 6 : 
b a n a l i d a d e s  d o  c o t i d i a n o

por  Daniel Osiecki

  www.cocotidiano.blogspot.com.br        facebook.com/cocotidiano

Guilherme Dorigo Capriglioni 
Técnica: Nanquim
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Passava das três da manhã quando 
larguei o livro sobre o sofá. Assim 
que cheguei ao corredor nos encon-
tramos. Você vinha, com seus passos 
frágeis de dois anos e poucos meses: 
Vim buscar você, papai.

- Só vou escovar os dentes.

Quando saí do banheiro, você 
estava ali, encostada na parede, 
próxima da porta. Estendeu a mão, 
acompanhei-a até sua cama e fui me 
deitar junto à sua mãe. Não passa-
ram muitos dias para chegar aquele 
em que sua mãe iria embora, levan-
do você. Ela voltaria, tempos de-
pois, mas já tinha me machucado. 
Você, a minha quarta filha, aquela 
que eu me prometera jamais fazer 
sofrer. Eu, que fizera sofrer a todos 
até então. Mas impedir sofrimento 
de filho não é tarefa exclusiva de 
pai. Sabe, minha filha, se tem coi-
sa que não preciso que me digam 
é sobre o sofrimento que costumo 
causar aos outros. Às vezes penso 
ser esse meu maior talento.

Mas antes, muito antes.

Antes, bem antes, foi a vez de Ta-
tiana, a quem não tive tempo de fa-
zer sofrer, em compensação sofro até 
hoje a dor de vê-la morrer. Não, não 
espere eufemismos, não pense que 

direi “ela se foi’, “nos deixou”, “par-
tiu para outra dimensão.” Para mim, 
infelizmente, morreu; acabou. E não 
tive tempo de fazer o que mais tarde 
eu escutaria dos lábios de outra filha. 
Daqui a pouco eu conto.

Eu vi sua irmã morrer... Continuo 
vendo.

Depois, mas não muito depois, veio 
Pablo, seu irmão, ele tinha três anos 
quando me afastei, nunca mais con-
segui me aproximar conforme gosta-
ria. Não sei se seria interessante para 
ele, quem não foi pai de uma criança, 
jamais saberá ser pai de um adulto.

Há vinte anos nascia Thamara, 
essa você conhece, chegamos a vi-
ver todos juntos, por pouco tempo.
Você não lembra. Essa sua irmã foi 
a pessoa que mais me ensinou, só 
com ela pude ser pai, mas não fui um 
pai como, sem dúvida, ela merecia. 
Fiz o que pude, confesso. A verdade, 
Luísa, é que ela mudou tudo. Ela me 
fez um pouco melhor. Quando você 
nasceu eu era um pouco menos rude, 
alguém menos embrutecido, no en-
tanto, ainda não sabia conviver com 
algumas diferenças e um dia eu e sua 
mãe nos separamos.

Seu pai precisa melhorar muito, 

muito mesmo. 
Olho para você, para Thamara, e 

vejo o quanto preciso de vocês, o 
quanto vocês têm a me ensinar, a 
me salvar. E um dia, a caminho da 
praia, sua irmã do alto dos seus 
cinco anos de idade disse: “Não se 
preocupe, pai, quando você morrer, 
vou guardar todas suas fotos”.

Luísa, eu ainda quero ser o pai 
que você merece. Minha expecta-
tiva é não me tornar um monte de 
fotos. Este bilhete é para dizer que 
amo você, por escrito acho que me 
expresso melhor. Mas eu sei, eu vi 
aquela tarde lá em casa quando 
você escrevia uma história aqui nes-
te notebook, você é a melhor entre 
os escritores da família. Que mamãe 
me perdoe.

Beijo.

Texto integrante de Crônicas da paternidade, em construção por  Luíz Horácio

B I L H E T E  P A R A  L U Í S A

João Paulo Melo 
Assum Preto 
Técnica: Caneta nanquim
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eles eram muitos
eles eram muito melhores do que nós
doeu perceber?
vendo a panela que fervia, você 
entendeu como funcionam as
nuvens e descobriu que o mundo
não possui mais mistério do que 
tudo que aconteceu antes
daquele dia em que você 
se viu nu para outra pessoa nua

a infância do mundo 
o tempo de você criança
passou e já se pode ver
a velhice das coisas
a velhice nas coisas

agora e sem redenção 
o que se soube o impede 
de não mais saber
e é por isso que você sente
que precisa ir embora
compreender o tempo
envelhecer pra sempre  
(e, em verdade, 
não ter entendido nada)                     

na piscina morna da memória
engolir a água do tempo
vomitar o tempo
gozar o tempo e parir o tempo já abortado 

em si e em nós
rebobinando, rebobinando,
rebobinando a placenta
o choro subreptício
o sonho melado em cansaço
todas aquelas vontades 
e muita dor de cabeça
hoje você acordou
suado até o pescoço 
e eu apenas desejei que a vida 
durasse o tempo daquela imagem 
que eu via nos seus olhos
e que era eu

O  q u e  v o c ê  l e u  d e  D r u m m o n d

E n f a d o

esfrego a língua amarga,
engulo a saliva morna
espesso é meu desgosto
persisto apático:
não há novidade e nós 
bem sabemos que não

eu viro, me deito
levanto e então

é isso que se ouve
existir, durar... 
qualquer coisa assim

certamente é muito pouco
eu continuo sem saber nadar
nunca fui à Europa e dizem 
que a dor não é pior que a alegria

a vida melhor seria vivida
se não soubesse de si 
e vagássemos feito minhocas
multicoloridas e cegas 
que não ante-existem à
existência 

mas viver é engolir o mundo
todo dia e cansa tanto, dá azia
a falta de sentir, o excesso de sentir

castigo, praga, prelúdio
dádiva, consciência maldita seja
existência, que agora deu
para se autoexistir

tudo isso me cansa
fantasiar essa história 
de beleza, tudo isso é 
muito chato e essa coisa 
de viver é, sinceramente,
negócio muito bem inventado

Na próxima edição:
Ronaldo Brito Roque
Ruy Werneck de Capistrano
Tâmara Abduhlamid
e mais


