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Cartas de propósitos para uma nova temporada que 
começa:

- Buscar efetivamente reduzir nossos prejuízos finan-
ceiros com maior trabalho de levantamento de assina-
turas e entrada de novos anunciantes, ao menos mais 
cinco;

- Reduzir o índice de erros relacionados à revisão e 
distribuição de conteúdo, um problema sério nas edi-
ções da última temporada. Para tanto, trabalharemos 
com datas de fechamento mais rígidas, o que nos dará 
menos tentação à cegueira. O número deste mês sair 
antes do dia 5 é sintomático de que é possível;

- Em outubro, iniciaremos a curadoria para uma 
antologia dos últimos quatro anos do RelevO. A ideia 
inicial é elaborar um livro artesanal com 50 textos. Es-
tabeleceremos em breve o valor que ficará para o traba-
lho da designer e uma data de lançamento. O excedente 
será investido na confecção de um site nosso; 

- Desde 28 de agosto, o RelevO passou a ser uma pági-
na no Facebook (facebook.com/jornal.relevo), exigência 
antiga de nossa redação, acatada com alguma resistên-
cia, mas difícil de ser antirracionalizada;

- As colunas de Daniel Osiecki e Ademir Demarchi 
passam a ser assinadas, assim como o espaço cativo do 
editor Daniel Zanella, que, curiosamente, se autossele-
ciona todo mês;

- O novo projeto gráfico está nas mãos da curitibana-
-itaiopolense Marceli Mengarda;

- E, se tudo der certo com as vendas da coletânea, em 
dezembro habemus site.

Boa leitura a todos.

Editorial

A qualidade do último número do RelevO, de 
agosto de 2014, certamente dificultará o trabalho deste 
Ombudsman. Alguns poucos erros de revisão, mas 
absolutamente nada que comprometa. As narrativas 
surpreendentes de Daniel Zanella, que sempre abrem 
a torrente ficcional que aguarda o leitor, e que, de 
certa forma me incomodam. Pode parecer a história 
do dono da bola, que sempre tem de estar em algum 
time, jogando bem ou não. Sugiro, assim, que Zanella 
transforme em fixas suas contribuições e dê um nome 
à sua coluna, para que não pegue o leitor no contrapé. 

As contribuições estão num nível excelente, de forma 
geral, o que me leva a crer que o editor tenha levado 
em conta minhas recomendações. A tendência agora, 
com o conselho editorial, é uma curva ascendente 
de qualidade. A capa está mais limpa, deixando o 
trabalho de Yasmin Karinne Bomfim dialogar com o 
leitor. Tenho a sensação de que muitos artistas serão 
descobertos por este jornal. Eu mesmo encontrei um 
escritor, por meio da resenha do Daniel Osiecki. Nunca 
havia ouvido falar em Cezar Tridapalli e já encomendei 
O Beijo de Schiller após ler o texto elogioso de Daniel. 
Por falar na coluna de Osiecki, logo ao lado, na página 
30, um cão solitário remete à Baleia, embora, para ser 
honesto, pareça mais um cão de raça, ao contrário da

Ombudsman
Whisner Fraga

Alguns ajustes

Na edição de agosto, tivemos alguns problemas de fechamento 
e padronização de título. Foram os casos da tradução de Rui 
Werneck de Capistrano para Treze Maneiras de Olhar o Pássaro 
Preto (p.19), É Preciso Digerir Belém, de Flávia Schiochet (p.20) 
e Poema Profético, de Adriano Smaniotto (p.28).

Na página 24, o endereço correto do site de Yuri Al’Hanati é 
www.livrada.com.br.

Erratas
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cachorra de Graciliano Ramos. Uma bela página. Foi 
isso que quis dizer na minha contribuição de julho: 
deixar a arte falar por ela. O desenho não como um 
suporte para o texto, mas como algo pronto, com voz 
própria.

Assim, acredito que o RelevO dá conta, de forma 
enaltecedora, da contemporaneidade. De certa forma, 
há um recorte dela nas páginas do jornal. Sim, como 
todo recorte, implica escolhas e não existe problema 
algum nisso. E mais: apesar de ser uma publicação 
curitibana, dá conta de divulgar artistas de todo o país. 
Não é pouco. Cumprirá seu papel de mapear o que está 
sendo feito de bom em nosso país. Merece aplausos.

Parece-me que a única ressalva fica ainda por 
conta do sistema de distribuição do jornal e talvez da 
divulgação em si. Quanto à distribuição, ela esbarra 
em pontos delicados, como assinaturas, vendas e 
pagamentos. O jornal terá de avançar e criar um 
sistema de pagamento online, o que dará comodidade 
ao assinante. E há que se pensar em vendas avulsas 
seguindo o mesmo modelo. De qualquer maneira, 
é importante que a assinatura do jornal não esteja 
vinculada, de forma alguma, a qualquer tipo de aceite  
de contribuições. O que quero dizer é que muitos assi- 

Nota do editor: a partir desta edição, a coluna do editor e 
cronista Daniel Zanella passa a ser denominada Cenas 
Urbanas e caminha da página 5 para a 29 – solução reco-
nhecidamente tardia. Setembro também marca o início da 
seleção de textos para a primeira coletânea do RelevO. Os 
valores das futuras vendas dos exemplares serão utilizados 
para a viabilização do site do periódico.

nantes são também escritores ou aspirantes e deve ficar 
claro que são, no caso concreto de assinantes, apenas 
leitores. Essa é a única certeza. Eventualmente podem 
vir a ser colaboradores, mas eventualmente.

Quanto à divulgação, recomendo mais uma vez a 
criação de um sítio, que não apenas reproduza o con-
teúdo impresso, mas que inove, que apresente material 
inédito. Esse contato mais próximo com o leitor pode 
ser ampliado com as ferramentas virtuais. 

Reitero que meu e-mail está à disposição dos leito-
res, para que enviem críticas, sugestões e o que mais 
desejarem: wf@whisnerfraga.com.br.
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Nascida na Califórnia, em 1937, de origem étnica polonesa e com raízes na classe traba-
lhadora, Diane Wakoski é uma poeta muito prolífica, mas pouco conhecida por aqui. 
Inspirada por poetas norte-americanos como os grandes William Carlos Williams e Allen 
Ginsberg, e pese as ressalvas que ela diz de ser identificada como uma poeta “feminista” (“One 
of the reasons I have not been wanting to be called a feminist poet is that the label seems to
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on cat’s paws
down desert roads.
                      Yr girls
have transparent coats
made of raindrops:
sweet and naked, they
disappear
 into the desert
and return with cinnamon
dusting their lips and ankles.
They send you messages
inside Arab-scented cardamon seeds.
 
I sit in admiration,
loving mechanics and drivers of
good machines,
knowing that ancient vehicles
are often the most elegant,
wondering how many strange & beautiful
neighbors
I will discover
over the years,
living in the Egyptian desert.
 
For a long time now,
I’ve gambled with the tarot,
and ridden my okapi, naked,
galloping past Tanzania
into working men’s bars where
all lovers are poets,
and diamonds betray their owners,
where hope is an ocean shark,
and temptation, a myth.
 
This note is to welcome you to my
neighborhood,
to say what a pleasure it is to see you
speeding along,
driving the sphinx,
to say I  hope you like this country,
to offer you an invitation
to stop off whenever passing
and have a drink/
from this ocean,
our poetry.

Você, sempre excedendo a velocidade
correndo nas suas patas de felino
sobre as estradas do deserto.
Suas garotas
vestem casacos transparentes
feitos de gotas de chuva:
meigas e nuas, elas
somem 
no deserto
e voltam com pó
de canela nos lábios
e tornozelos,
lhe enviam mensagens
dentro de sementes
de cardamomo com cheiro 
da Arábia. 

Estou aqui sentada 
na minha adoração,
meu amor por mecânicos e condutores
de boas máquinas,
sabendo que os veículos antigos
são frequentemente os mais elegantes,
me perguntando quantos vizinhos
belos & bizarros
descobrirei ao longo dos anos
habitando o deserto do Egito

Há muito tempo
que jogo o tarô
e monto nua no meu okapi
passando Tanzânia ao galope, 
entrando nos bares dos operários
onde todos os amantes são poetas
e os diamantes traem seus donos,
onde a esperança é um tubarão do mar
e a tentação, um mito.

Este é um bilhete para lhe dar
as boas-vindas às vizinhanças,
para lhe dizer que é um prazer vê-lo
indo a toda velocidade
conduzindo sua esfinge,
para lhe dizer
que espero que goste deste país, 
para lhe oferecer um convite
para que a qualquer hora
que você passar por aqui,
venha tomar um drinque
deste mar,
nossa poesia.
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lump all women writers together, as if we have a common message. I am not even sure that 
I have a message, but if I do, it is full of contradictions and paradoxes and perhaps even 
baffling”), sua voz articula, à sua maneira – observando, sentindo, se permitindo todas as 
viagens possíveis, sem exigências de “coerência ideológica” – um olhar sobre a vida desde 
uma perspectiva de sujeito-mulher, crítica e, pois, ... feminista.
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Meu epitáfio – Tava pensando esses dias numa 
alegoria para o meu epitáfio. Sabe “alegoria”, né? 
Sabe “epitáfio”, né? – tô tentando ser poética. Duma 
textura daquelas profundas, sabe? Este tempo – o 
poético daqui – passa por três movimentos, olha, 
calma, olha: falta, amadurecimento, e morte. Sei 
lá, tô inventando. Tô tentando ser poética. Haha. 
Sabe “poética”, né? Eu não sei. Haha. O problema 
é que, na hora da morte ainda tô muito jovem 
– eu, meu físico – e não devo morrer, a não ser 
espiritualmente. E morte espiritual implica o 
quê? Ah! Morte espiritual implica uma coisa pra 
cada um. Pra mim também implica um monte de 
coisa. É. Mas o que eu quero que implique aqui, 
nesta alegoria, é a morte intelectual, a morte 
da alma. Poético, né? E dá pra ser complicado 
também. Dá pra ser complicado também, ó, dá 
pra ser ainda mais complicado que o poético, ó: 
o tempo acelerado – o tempo atual, o tempo que 
vivemos, hoje em dia, atualmente – é como se 
amadurecêssemos antes do tempo. É algo assim 
como se a morte chegasse ainda em vida. E “algo 
assim” já é algo. Quero dizer, o “é como se” já “é”. 
Então não é só como se a morte chegasse ainda 
em vida. A morte chega ainda em vida. E isto é, de 
novo, uma alegoria. Sabe “alegoria”? E não é por 
ser alegoria que não é real. Não é por ser alegoria 
que não é verdade. Nem foi tão complicado 
assim. Daí, sem pensar nisto tudo, fiz um monte 
de coisa, esquecida que tava da morte. Esquecida 
que tava do “hoje em dia” e do amadurecimento. 
Conversei, conversei e achei que faltava leitura. 
Li, li, li, pisquei e tava mais que madura. Passei a 
escrever, já que tinha muito a falar. Agora, passada 
do ponto, depois de madura, pra onde? A morte 

chega ainda em vida. Parece que a gente apodrece, 
tipo fruta que põe verde na geladeira. Parece que 
a gente apodrece antes de amadurecer mesmo. 
Antes de ficar realmente saborosa. Antes de ficar 
no ápice do nosso sabor, a gente já tá com a casca 
cheia de fungo. Esta morte, a morte alegórica 
(sabe “alegoria”, né?) é pulsão. Tem pulsão de 
morte e pulsão de vida, sabe “pulsão”, né? Então. 
Tem pulsão de morte e pulsão de vida. A pulsão de 
morte é a que busca o fim, já que o fim é a morte, 
né? E a pulsão de vida tem a ver com a busca do 
início, começar as coisas, entende? Então. Daí tem 
a pulsão. Olha, é bem poético, tá? Mas vamo tentá. 
Pulsão. Pulsão de morte. Morro toda. Só parar de 
respirar. Não fosse essa dorzinha na lombar (sabe 
a lombar, né? A parte final da coluna, aquela que 
dói de tanto ficar sentado errado?) não fosse essa 
dorzinha na lombar... morte certa. Nem precisava 
fazer nada, só ficar sentada e era morte certa. A 
pulsão de vida, a vontade de começar a fazer nada 
geraria a pulsão de morte, a vontade de fim. Tá 
chato? Vou dar um exemplo, ó: não fosse essa 
ardenciazinha no olho (a vista cansada, que mostra 
que eu ainda tô viva)... morte certa. Nem precisava 
fazer nada. Não fosse, enfim, o corpo, reclamando 
existência (e o corpo sou eu, ele me constitui, 
certo? Nada muito complicado aí). Não fosse, 
enfim, o corpo, reclamando existência... morte 
certa. E morte alegórica (lembra que “alegoria” 
não quer dizer que não é real, né? Lembra?) e 
morte alegórica, eu tava dizendo, é também morte 
real. Esta morte certa a que me refiro é morte real. 
A gente morre e renasce todo dia. É. Juro. A alma 
é aquilo que pergunta se a alma existe – disseram 
pra mim, sem fazer nenhum ruído. É. Sem fazer

CILENE
TANAKA



ruído, imagina. Era uma mensagem silenciosa 
aquela que me dizia que a alma é aquilo que 
pergunta se a alma existe. Era um ruído silencioso. 
É contraditório, eu sei. Mas a contradição cons-
titui. É estranho, mas é. Olha pra tudo, olha pro 
mundo. É tudo assim, contraditório. A gente diz 
que ama, daí trata mal e age como quem odeia. A 
gente diz que não se interessa por política, daí tem 
que justificar o voto senão paga multa. A gente 
diz que é cristão e faz maldade. A gente diz que é 
inteligente e faz burrice. Que é honesto e passa a 
perna. Que é bom cidadão e só respeita as regras 
que acha boas. Que filosofia é complicado, mas 
fica pensando no que significa a ação de alguém 
contra a gente. Que não gosta de poesia, mas usa 
o termo sempre que alguém fala meio bonito. 
Que não gosta de ler, mas fica lendo feicebuque. 
A gente é contraditório. O mundo é contraditório. 
O pensamento, até ele. A fantasia, nossa, até a 
fantasia é contraditória. Eu tava falando do ruído 
silencioso. Eu tava falando de várias coisas. Mas 
aqui, o que eu quero falar aqui em relação a isto 
é sobre o ruído silencioso que a leitura oferece. E 
tem vários tipos de leitura, podemos ler os outros, 
ler mentes, ler a nós mesmos e ler livros. O que 
eu quero falar aqui é da leitura de livros tentando 
abranger todos os tipos de leituras. Na verdade, eu 
só queria fazer uma referência ao Ulisses, porque 
é um livro que me marcou sem que eu o tenha 
lido. Tá feita a referência. Ah! Queria também 
dizer, bem rapidinho, só uma coisinha rápida. 
Queria dizer que eu lembrar de uma frase de um 
livro que não li é também uma contradição. Tô 
tentando resumir, pra não ficar muito cheio de 
parênteses, sabe? (colocar a pressa e a tentativa 
de resumo antes, nas duas laudas anteriores) 
Desculpa, só mais uma coisa: e o próprio livro 
evoca (tipo invocar, chamar), e o próprio ato da 
leitura provoca estas contradições. Melhor ainda, 
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ele provoca a reflexão, o pensamento a respeito 
destas questões. É! Daí, olha só, mesmo que isto 
seja bom, em contrapartida também é ruim. É 
bom porque pensar é imprescindível para formar 
as bases da ação. Tá entendendo? Não, não. Não 
é só bom pensar, não. Aí é que você se engana! É 
ruim também. É. E é ruim porque pensar é muito 
estimulante ao não agir. Quem pensa muito, pode 
ser bem ruim em procurar emprego, por exemplo. 
E emprego não é sempre ruim, não é? Concorda? 
Então, não fosse aquele incomodozinho que o 
conteúdo do livro causa... morte certa, acho. 
Calma, calma, vou chegar lá. É que se não fosse 
aquele detalhezinho... não fosse só aquele pequeno 
detalhe, a leitura era ato inexistente, morte. Morte 
certa, acho. O detalhezinho determina a existência, 
a radicalidade daquele ato. O de leitura. Olha só, 
um detalhe, como um detalhezinho é determinante. 
Calma, deixa eu terminar. O detalhe do conteúdo 
daquele livro silencioso, inexistente, morto, chato. 
O detalhe de que é incrível faz esquecer que é chato. 
Sim! Mas só pra finalizar: o livro é, ao mesmo 
tempo, incrível e não. A leitura, quero dizer, é, 
é, foi mal, desculpa te interromper, mas só pra 
dizer isso. Então, daí o detalhezinho determina 
a existência, a vida. E a morte não chega só uma 
vez. Vem e vai tantas que a gente até esquece de 
contar. A vida contemporânea (atualmente, hoje 
em dia) toda ativa, coitada, exige mais vida do que 
a morte permite. E faz o que quando, mortinha da 
silva, tenho de ir ao banco? Né? Hahaha. Quando 
minha alma cadavérica tem de ir ao médico fazer 
ressonância magnética pra confirmar que nada aqui 
mais ressoa a não ser sitcom americano? E passar fio 
dental nos dentes putrefatos de carne inorgânica de 
narração do Galvão Bueno. É, isso foi bem poético, 
né? Diz aí. Não foi? Hehe. Curar a conjuntivite dos 
meus nervos açorianos e estrangeiros (essa não fez 
muito sentido, mas ressoa. Mas calma, a gente tem



que aprender a falar poeticamente). Pegar o 
ônibus sem mãos metafóricas (é, imagina falar 
assim?) para me manter em pé na freada brusca. 
Caminhar por paisagems de lirismo comercial 
(essa imagem é boa! Eu gosto dessa imagem) 
com o colorido mais artificial que a natureza 
civilizada (prestou atenção à contradição?) pode 
me oferecer. Vou repetir. Ah. Relê aí depois. Mas 
o que eu queria te falar é que me angustia a fila 
do caixa da loja de cosméticos que só me deixam 
os lábios mais cadavéricos de palavras que nunca 
deverão ser desditas. Cara. É muito poético. A 
gente tá aprendendo a falar poeticamente, né? 
Calma, ouve essa: cansada do afazer doméstico 
que, como eu, é mais plural do que o insuportável 
e, diferente de mim, tá vivo e se multiplicando. 
Né? É... melhor reler pra entender essa poesia 
toda. Eu, não você. Você vá fazer outra coisa. 
Não! Espera! Tô brincando. Quero te dizer mais 
uma coisa, ó, quero saber tua opinião honesta, tá? 
“Cadê meu cadáver pra eu colocar nesse túmulo 
que vou ter de dividir com o sofredor do crack da 
esquina poética”? Não, né? Ah! Mas pelo menos 
você me deu tua opinião. Bom, cê não falou nada 
ainda, mas dá pra ver pela tua cara. Conheço essa 
cara aí. Cê não gostou, né? É, é ruim mesmo. Mas 
a gente tem que aprender a falar poeticamente. E 
só dá pra falar poeticamente bem bonito se a gente 
praticar. E daí onde eu tava mesmo?Ah! Calma! 
Calma! Lembrei! É... pior é que o cadáver destas 
mortes quotidianas são objetos que as vezes ainda 
tão vivos. Olha isso, que massa: tipo o cadáver da 
minha morte poética tá aí, poucas linhas acima. O 
cadáver dos meus anos passados tá nas roupas que 
eu insisto em guardar no armário. O cadáver de 
muitas relações tá na minha caixa de emeios. O... 
é! Não! Olha isso! O cadáver jovem do trabalho

que começo agora, tá na realização anterior. Sim,
cara! E o da decisão política que eu idealizei ontem 
tá na má ação que eu realizei agora, tipo, não 
te deixar falar. Eu não tô te deixando falar, né? 
Mas é que é foda, cara. Tô muito tempo sozinha, 
daí eu só fico pensando. É, é. Sempre achei que o 
diálogo ideal era esse, tipo o que a gente tá tendo 
sabe? Com troca real, sabendo ouvir. Quer dizer, 
você tá ouvindo mais que eu. Mas, cê sabe, cê me 
conhece, eu geralmente ouço muito. Só hoje que 
eu tô tão cansada de ficar quieta, ouvindo. Daí tô 
querendo falar mais. Vou aprender a falar mais. 
Tô aprendendo. E com você tô aprendendo a falar 
poeticamente ainda. Nós estamos aprendendo 
a falar poeticamente, né? Porque isto aqui é uma 
conversa, não é um monólogo, né? Haha É. Não 
se tem razão, mas não é só por isso, mas é porque 
também o cadáver do meu amor tá na pessoa queu 
voltei a amar hoje. É bom também falar de poesia 
no meio do conteúdo quotidiano. E colocar a 
barraquinha política de cachorro-quente que é a 
minha vida danada de espera por um Godot que 
não só não vem. Eu sei, eu sei. Você também sabe, 
mas, pra mim, na minha vida, um Godot que já 
chegou e saiu (hmmm e referência a personagens 
ficcionais também é bem poético). Pela eternidade 
(ah! Entendeu? “Pela eternidade” porque o Godot 
é um personagem fictício! E porque a ficção nunca 
morre! Poético, poético, hein?). Umas vezes eu 
o dispensei (ao Godot, né?) outras ele (ainda o 
Godot, sabe ele?) me abandonou, outras o (ele 
ainda) ignorei de propósito ou não o (ainda ele) 
vi porque estava ocupada fosse procurando uma 
corda pra amarrar na árvore ou em casa buscando a 
corda que esqueci (muitas, muitas referências, isso 
dá uma engordada na coisa, dá uma poetizada na 
vida, sabe?). É, vou escrever isso. Peraí. 

8
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Henrique, creio que você não vai se importar por eu ter mexido nos seus cadernos. Afinal, 
eu sei que você, no alto dos seus 17 anos, acha que está escrevendo coisas para a posteridade. 
Pois aqui estou eu, dez anos depois, lendo o que você escreveu e constatando o seguinte: não 
há nada que se salve. Convenhamos, Henrique: você não está em condições de reescrever o 
Rubem Braga. Se me permite um conselho, leia mais antes de sair achando que sabe escrever. 
Sei que você já leu o Dom Quixote e grande parte do Machado (admito: isso será motivo de 
orgulho no futuro), mas é preciso mais do que isso para ser um escritor. Outra coisa: viva mais 
antes de sair achando que sabe escrever. Por favor, Henrique, o que é que você sabe da vida aos 
17 anos? Muita coisa ainda vai acontecer (deixa eu te dar um spoiler: você ainda vai morar em 
Curitiba e, acredite, Brasília). 

Agora, que texto é aquele que você escreveu contra o alistamento obrigatório? Ainda chamou 
de “Adeus às armas”, como se alguma vez tivesse lido Hemingway. Louvo-lhe a intenção, mas o 
texto é de uma ingenuidade grosseira e em dois toques alguém poderia destruir os seus argu-
mentos. E acalme-se também: ninguém da sua cidade irá servir. O texto que escreveu sobre a 
Flávia não retrata o que foi a história de vocês. Favor rever. Ah, e vou logo avisando que daqui 
a dez anos você ainda não estará casado, então esqueça a Luciana também. E pare de escrever 
essas letras de músicas cerebrais, porque você também não é o Humberto Gessinger. 

Quanto a esse seu novo vício de pesquisar a árvore genealógica da família, sugiro que vá em 
frente, mergulhe de cabeça mesmo, e daqui a dez anos você vai ver o tanto que já descobriu. 
Não é por nada não, mas eu também recomendaria que aproveitasse melhor enquanto os seus 
dois avôs ainda estão por aí. No mais, dê um jeito nessa sua ansiedade, tenha mais coragem e 
não se deixe nunca envolver pela maldade que existe no mundo. 

Um forte abraço e até breve.

Ao Henrique nos seus 17 anos
Henrique Fendrich
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Eh bien voilà;
nous autres

les nègres
les niggers

les sales nègres
nous n’acceptons plus

c’est simple
fini

d’être en Afrique
en Amérique

vos nègres
vos niggers

vos sales nègres
nous n’acceptons plus

ça vous étonne
de dire: oui missié

en cirant vos bottes
oui mon pé

aux missionnaires blancs
ou maître

en récoltant pour vous
la canne à sucre

le café
le coton

l’arachide
en Afrique

en Amérique
en bons nègres

en pauvres nègres
que nous étions

que nous ne serons plus
Fini vous verrez bien

nos yes Sir
oui blanc

si Senor
et

garde à vous, tirailleur
oui, mon commandant,

quand on nous donnera l’ordre
de mitrailler nos frère Arabes

en Syrie
en Tunisie
au Maroc

et nos camarades blancs grévistes
crevant de faim

opprimés
spoliés

méprisés comme nous
les nègres

les niggers
les sales nègres

Surprise
quand l’orchestre dans vos boites

à rumba et blues
vous jouera tout autre chose

que n’attendait la putainerie blasée
de vos gigolos et salopes endia-

mantées
pour qui un nègre

n’est qu’un instrument
à chanter, n’est-ce pas,

à danser, of course
à forniquer natürlich

rien qu’une denrée
à acheter à vendre

sur le marché du plaisir
rien qu’un nègre

un nigger
un sale nègre

Surprise
jésusmariejoseph

surprise
quand nous attraperons

en riant efroyablement
le missionnaire par la barbe

pour lui apprendre à notre tour
à coups de pieds au cul

que nos ancêtres
ne sont pas des Gaulois
que nous nous foutons

d’un Dieu qui
s’il est le Père

eh bien alors c’est que nous autres
les nègres

les niggers
les sales nègres

font croire que nous sommes pas 
que ses bâtards

et inutile de gueuler
jésusmariejoseph

comme une vieille outre de men-
songes débondée

il faut bien
que nous t’apprenions

ce qu’il coûte en définitive
de nous prêcher à coups de chicote 

(fouet à lanières nouées) et confiteors
l’humilité

la résignation
à notre sort maudit

de nègres
de niggers

de sales nègres
Les machines à écrire mâcheront les

ordres de repression
en claquant des dents

fusillez
pendez
égorgez

ces nègres
ces niggers

ces sales nègres
Englués comme des mouches à 

viande affolées
dans la toile d’araignée des graphi-

ques de
cours de bourse effondrés

les gros actionnaires des compag-
nies minières et forestières

les propriétaires de rhumeries et 
de plantations

les propriétaires
de nègres

de niggers
de sales nègres

et la TSF délirera

au nom de la civilisation
au nom de la religion
au nom de la latinité

au nom de Dieu
au nom de la Trinité

au nom de Dieu nom de Dieu
des troupes

des avions
des tanks

des gaz
contres ces nègres

ces niggers
ces sales nègres

Trop tard
jusqu’au coeur des jungles infer-

nales
retentira précipité le terrible bé-

gaiement
télégraphique des tams-tams 

répétant
infatigables

répétant
que les nègres

n’acceptent plus
n’acceptent plus

d’être vos niggers
   

vos sales nègres
trop tard

car nous aurons surgi

Des cavernes de voleurs des mines 
d’or du Congo

et du Sud-Afrique
trop tard il sera trop tard

pour empêcher dans les cotonne-
ries de Louisiane

dans les Centrales sucrières des 
Antilles

la récolte de vengeance
des nègres

des niggers
des sales nègres

il sera trop tard je vous dis
car jusqu’aux tams-tams auront 

appris le langage

de l’internationale
car nous aurons choisi notre jour

le jour des sales nègres
des sales indiens

des sales hindous
des sales indo-chinois

des sales arabes
des sales malais

des sales juifs
des sales prolétaires

Et nous voici debout
Tous les damnés de la terre

tous les justiciers
marchant à l’assaut de vos caser-

nes
et vos banques

comme une forêt de torches 
funèbres

pour en finir
une
fois

pour
toutes

avec ce monde
de nègres

de niggers
de sales nègres. 

SALES NÉGRES

Jacques Roumain
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Vejam só:
Nós
os negros 
os niggers
os negros sujos
não aceitamos mais
simples assim
fim
de estar na África
na América
vossos negros
vossos niggers
vossos negros sujos
Não aceitamos mais
isso vos assusta
de dizer: sim sinhô
encerando vossas botas
sim sinhozinho
aos missionários brancos
ou senhor
Colhendo pra vocês
a cana-de-açúcar
o café 
o algodão
o amendoim
na África
na América 
como bons negros
como pobres negros
que nós éramos
que nós não seremos mais
Fim vocês verão
nossos yes sir
sim branco
si Señor
e
atenção, soldado
sim, meu Comandante,
Quando nos derem a ordem
de metralhar nossos irmãos árabes
na Síria
na Tunísia
no Marrocos
e nossos camaradas grevistas 
brancos
morrendo de fome
oprimidos

espoliados 
desprezados como nós
os negros 
os niggers
os negros sujos
Surpresa
quando a orquestra nas suas boates
de rumbas e de blues
tocará uma outra coisa
que não esperava a putaria blasé
de vossos gigolôs e putas diaman-
tadas
para quem um negro 
é só um instrumento
para cantar, não é,
para dansar, of course
para fornicar, natürlich
uma mercadoria somente
a comprar e a vender
no mercado do prazer
um negro somente
um nigger
um negro sujo
Surpresa
Jesusmariajosé
surpresa
Quando nós agarrarmos
rindo atrozmente 
o missionário pela barba
para por nossa vez ensiná-lo 
com chutes na bunda
que
nossos ancestrais 
não são
gauleses
que nós desprezamos
um Deus que 
se ele é Pai
bem, então o que nós
os negros 
os niggers 
os negros sujos
temos que crer que somos bastar-
dos somente
e não adianta gritar
jesusmariajosé
Como uma velha transbordada

de mentiras
É necessário
Que nós te ensinemos
O que custa verdadeiramente
nos pregar a base de chicotadas e 
confissão
A humildade
A resignação
a nossa sorte maldita
de negros
de niggers
de negros sujos
as máquinas de escrever mascarão 
as ordens de repressões
batendo os dentes
fusile
enforque
degole
estes negros
estes niggers
estes negros sujos
pegajosos como moscas enlouque-
cidas
na teia de aranha dos gráficos da
cotação das bolsas que quebram
os grandes acionistas das compa-
nhias mineradoras e florestais
os proprietários de fábricas de rum
e de plantações
os proprietários
de negros
de niggers
de negros sujos
e a Companhia Telegráfica delirará

em nome da civilização 
em nome da religião
em nome da latinidade
em nome de Deus
em nome da Trindade
em nome de Deus meu Deus
tropas
aviões
tanques
gás
contra estes negros
estes niggers
estes negros sujos.
Tarde demais
até o coração das selvas infernais
soará 
precipitando a terrível gaguei-
ra telegráfica dos tam-tams 

repetindo
infatigáveis
repetindo
que os negros
não aceitam mais
ser vossos negros
vossos negros sujos
tarde demais
pois nós surgiremos
das cavernas de ladrões das 
minas de ouro do Congo
e da África do Sul
tarde demais será tarde demais
para impedir nas plantações 
de algodão da Louisiana
nas Centrais açucareiras das 
Antilhas
a colheita de vingança
dos negros
dos niggers
dos negros sujos
será tarde demais eu vos digo
pois até os tam-tams apren-
derão a linguagem

da internacional 
pois nós teremos escolhido 
nosso dia
o dia dos negros sujos
dos índios sujos
dos hindus sujos
dos indo-chineses sujos
dos árabes sujos
dos malaios sujos
dos judeus sujos
dos proletários sujos
E nos vejam em pé
Todos os malditos da terra
todos os justiceiros
marchando ao assalto de vossos 
quartéis
e de vossos bancos
como uma floresta de tochas 
fúnebres
para acabar
de 
    uma
           vez
                 por
                       todas
com esse mundo
de negros
de niggers
de negros sujos. 

NEGROS SUJOS

Trad. João Arthur



12

Neonazifascistas israelenses matam os líderes 
da resistência semita Palestina enquanto agentes 
anglicanos monitoram nordestinos africanos 
que disputam postos de trabalho garantidos pela 
Sua Majestade, a Fraude, cujo mais novo dos 
netos estraçalha crianças e velhos no intuito de 
viabilizar as reservas energéticas do ocidente nas 
quais mergulham os jatos das companhias que 
transportam celebridades capazes de fazer girar 
em torno de trilhões de dólares ao ano para que 
você possa sentar-se confortavelmente à frente de 
sua tela LCD depois de oito horas de serviço numa 
multinacional com isenção fiscal igual aos paraísos 
onde convivem o dinheiro das igrejas, dos tiranos 
de esquerda, dos tiranos da direita e do Estado por 
dentro do Estado.

Rezam alguns intelectuais que os indígenas 
possuem inferior capacidade cognitiva haja vista 
que eles desconhecem a mega valorizada cultura 
helênica. É difícil perceber, mas minha ascendência 
traz forte influência indígena e talvez seja por isso 
que sua boca profira juras de amor enquanto seus 
olhos as neguem com furor.

Como diz um certo Barão de Münchhausen, a 
primeira vítima da guerra é a verdade.

YA
N

O
M

A
M

IS
Ri

ca
rd

o 
Po

zz
o

Isabella Lanave (detalhe)
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Perdi meu nome em lembranças. As histórias de tantas 
pessoas se entrelaçaram com a minha que não consigo nominá-
las tampouco. De qualquer maneira, nunca me dei bem com o 
que serve para todo mundo. Sempre decidi viver com a paixão 
que a vida permitisse. Com a retidão que encontrasse. Com a 
certeza que descobrisse. Por essa razão – ou pela simples falta 
dela –, transformei todo o meu sentimento em gestos e escolhas. 
Nessa trajetória, encantei-me pelo brilho do olhar que encontrei 
poucas vezes e que, em quase todas, percebi tarde demais. Não 
cheguei a entender a morte e subjuguei o tempo, apenas porque 
ele ignorava minha existência. Porém, os fatos se acumularam 
de forma implacável. A impecabilidade do aprendizado, primo 
da maturidade adversa, conduziu-me por um caminho que 
eu esperava desbravar, aspirar e sorver: o caminho do bem.

“Lá estava ela outra vez.
A solidão havia voltado.

Escrever sobre o invisível, dizia ela.
Era mais que isso. Muito mais.”

Meu herói acabou de morrer.
Morrera do coração como quem ama demais e assim começa 

essa história. Eu, sentado sozinho no paralelepípedo, via a porta 
aberta do carro de minha mãe. Esperava com meu olhar mais

No lugar do meu pai, EU
Felipe Belão

frustrado da vida a certificação da morte na porta do órgão da 
prefeitura. Não sei dizer por que eu havia tomado para mim 
aquela tarefa. Pareceu fazer sentido sair aos quatro ventos para 
anunciar a despedida da grande figura que era meu vô. Avisei a 
todos e tratei de providenciar os documentos. Reflexo sádico da 
dor compartilhada e oficializada, sei bem.

O pisca-alerta ligado, a porta aberta. Parecia insensível e 
pouco humano da minha parte. Porém, meu corpo não me 
permitia pensar. Minhas mãos não chegavam aos meus olhos 
e as lágrimas não me vinham à lembrança. Sentia apenas 
a obrigação insensata de fazer a coisa certa. Atuar como o 
facilitador, o cara que torna a morte viável e concreta perante a 
lei. Tudo para que ela não se tornasse concreta perante o meu 
coração que também amava demais, mas ainda batia.

 O dia clareava. O sol não se importava com a morte, 
com a porta ou o alerta. Eu carregava um peso maior que a 
luz cinza sobre o céu da minha Curitiba. Não tenho lembrança 
do clima, tampouco vontade de descrevê-lo. Estava lá, assistia 
a tudo como coadjuvante. Havia paciência no ar, serenidade no 
vento e tristeza naqueles paralelepípedos que escondiam tanta 
história. Coisas piores que a minha. Pessoas que morreram 
tendo vivido de menos. Certamente não era o caso dele. Afinal, 
meu avô tinha olhos verdes.

- Psiu!
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A mulher da lei me chamou em uma cabine apertada e 
amarela dos anos. Havia o tom fantasmagórico da organização 
burocrática em sua voz. Fez várias perguntas que respondi de 
primeira, como um versado no assunto daquele sujeito que se 
fora. Um fã incondicional da sua obra como chefe de família e 
sujeito que inspira e conduz ao caminho do bem.

- Data de nascimento?
- Vinte e dois de abril de mil novecentos e vinte e seis.
“Taurino, minha senhora.”
- Profissão?
“Como assim profissão?” Eu não sabia responder aquilo. A 

única coisa que me vinha à cabeça era: “Vô.” Sabia que seria 
uma resposta estranha. Coisa de gente maluca. “Vô e dos 
melhores, minha senhora.” Engraçado que eu até já escrevera 
sobre o fato. Sobre o quanto ele era brilhante e assumira 
diversos papéis em vida com a hombridade de um grande chefe 
de família e com o sangue pulsante dos italianos que lhe deram 
origem. “Por que você não se lembra de nada?” Um turbilhão 
de ideias confusas tomava conta dos meus pensamentos.

“Você deseja desrespeitar a memória de quem chama de 
herói?” Era minha própria voz, outro eu. Inúmeros narradores 
contidos em mim mesmo. Incontáveis pensamentos tristes. 
Censuras intermináveis ao que a língua joga no mundo.
Amaldiçoei a falta de memória causada pelo choque da perda. 
Porém, o peso da autocobrança eu conhecia bem, pois sempre 
senti na alma.

- O que a senhora quer dizer com isso?
- O que ele fazia da vida – respondeu secamente, combinando 

a voz fantasmagórica com um gesto de “Anda, responde logo,

meu rapaz!”
Não lembro o que disse. No momento em que voltei a sentar 

nos paralelepípedos lá de fora, eu já não recordava. A porta 
do carro ainda estava aberta, o alerta ligado e o clima sombrio 
amanhecia e se transformava em dia de enterro. Tendo muito 
em que pensar, desafoguei um pouco no bloco das páginas 
brancas e que tinha na capa a imagem de uma retina que 
contempla o infinito, fita o interminável, imagina o repetido. 
Éramos inseparáveis na época, eu e o bloco. “Até colei uma foto 
da melhor cena de filme com lareira, bebida, vida perdida e 
citações literárias daquele tempo.”

Com toda essa energia e o bloco pra cima, tomei lápis e 
combinei com papel. Terminou em alguma coisa que esqueci 
de escrever no momento em que o grafite se separou da folha
em branco. Branco e garrancho. Nem mesmo cheguei a sentir 
a caligrafia gasta e feia. Nada daquilo acontecia em consciência 
capaz de formar lembrança e, se eu não tivesse lido depois de 
sete dias e encontrado lá minha letra, teria a sinistra certeza de 
que não me pertencia.

Do resto, lembro-me da velocidade e do frio pela janela 
no caminho também solitário da volta. Ainda vejo em meus 
pensamentos os pneus cantando e recordo de ter ido para a casa 
do meu padrinho – morava com ele – para trocar de roupa. 
Escolhi uma camisa branca, que não vesti. Voltei para o hospital 
de preto e sem pressa. O documento dobrado em duas partes 
jazia pesado em meu bolso. Não havia consternação em minha 
expressão e meu olhar, naquele momento, exibia ausência, uma 
falta completa de minha própria consciência.

(Trecho da obra lançada pela Editora Inverso em 2014)



15

mil seres certificam-se dos depósitos do dia 
das aventuras da noite

perturbam-se de alvoradas que não acendem
dos paraísos que não compreendem

então inventa-se a roda e a fortuna e a magia e a ciranda
quem anda?

sons e santos – sem prantos – vagam e verificam esses ídolos caídos
murmurados de tantos impedimentos
desejos que se alongaram para a crase infinita do além matéria

surdos e mortificados como aquele mendigo na base do templo/consumo

como esse princípio de noite sem valentia de todos os inertes e configurados
lazeres sem fundo – abre-se a ordem e o vazio quântico ou onírico e as janelas 
do deus estão cruas em crepúsculo e ciência

é esse o mundo, caminha-se, retorna-se, continuamos o mesmo parágrafo
agora escrito a mil mãos.

Parágrafo
Jandira Zanchi
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O GRANDIOSO 
BINGO DA 

LITERATURA

Leminski não 
bebia.

“Livro, pra mim, 
tem que ser em 

papel” — Não leu 
2/3 da prateleira.

“Best seller” não 
é um adjetivo 

pejorativo. Fonte: 
bom senso.

“Reconhecimento 
de verdade só vem 
após a morte”, diz o 
poeta amador que 
ninguém suporta.

“Não vi o filme, mas 
o livro é melhor” — 

Também não leu 
o livro.

Tem vinte anos e 
sofre muito por 

amor.

Tem trinta anos e 
sofre por amor sem 

muita elegância.

“O essencial 
é invisível aos 

olhos”, ultravioleta 
também, e ninguém 

se acha gênio por 
saber disso.

ATENÇÃO: você 
não é obrigado a 

opinar sobre Paulo 
Coelho.

“Leio cinco livros 
por semana” — Três 

de tirinhas.

    B          I          N         G          O 

“O livro é melhor 
que o filme” — 
Gostou mais do 

filme.

Lê apenas os livros 
dos amigos.

Junte seus amigos, separe seus 
feijões e, bom, você conhece as 
regras: ganha quem completar 

uma linha horizontal ou vertical.

da Redação
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“Gosto da melodia 
das palavras do 
autor” — O crí-
tico gourmet.

“A ficção me 
permite inventar a 

realidade”.

Biografia do Dinho 
Ouro Preto escrita 

por seu fã-clube 
do Maternal III.

“Leio de tudo”.

Manda o livro e 
cobra o crítico 

literário = -17 anos 
de vida.

“A Literatura 
me leva a outros 

mundos”.

IMPORTANTE: 
José de Alencar ≠ 

José Alencar.

Uma cruza de 
Bukowski com 

maconha do Largo 
da Ordem.

“Chorei muito 
quando o García 

Márquez morreu”.

“O Brasil não 
sabe escrever 

sobre futebol” — 
ZzzzZZZzzzzZ...

Placa: PALAVRÃO 
É LIBERDADE?

O que você acha do 
Arnaldo Antunes?

“É uma poesia 
engajada” = 

Preguiça.

“Fiz Direito, mas 
minha paixão 

verdadeira é Letras”.

Tudo vale a pena
 se a alma não 
é pequena e se 

você não é chato 
pra cacete.

    B          I          N         G          O 

* ANUNCIE AQUI 
(POR FAVOR) *

Uma cruza das 
crônicas da Tati 

Bernardi com um 
livro de vestibular 

da Clarice.

“Sou um romântico 
racionalista”.
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1.1

Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis,
    contactum nullis ante Cupidinibus.
Tum mihi constantis deiecit lumina fastus
    et caput impositis pressit Amor pedibus,
donec me docuit castas odisse puellas            5
    improbus, et nullo uiuere consilio.
Et mihi iam toto furor hic non deficit anno,
    cum tamen aduersos cogor habere Deos.

Milanion nullos fugiendo, Tulle, labores
    saeuitiam durae contudit Iasidos.         10
Nam modo Partheniis amens errabat in antris,
    ibat et hirsutas ille uidere feras;
ille etiam Hylaei percussus uulnere rami
    saucius Arcadiis rupibus ingemuit.
Ergo uelocem potuit domuisse puellam:         15
    tantum in Amore preces et bene facta ualent.

In me tardus Amor non ullas cogitat artis,
    nec meminit notas, ut prius, ire uias.
At uos, deductae quibus est fallacia Lunae
    et labor in magicis sacra piare focis,         20
en agedum dominae mentem conuertite nostrae,
    et facite illa meo palleat ore magis!
Tunc ego crediderim uobis et sidera et umbras
    posse Cytinaeis ducere carminibus.

Aut uos, qui sero lapsum reuocatis, amici,  25
    quaerite non sani pectoris auxilia.
Fortiter et ferrum saeuos patiemur et ignis,
    sit modo libertas quae uelit ira loqui.
Ferte per extremas gentis et ferte per undas,
    qua non ulla meum femina norit iter:  30

Vos remanete, quibus facili Deus annuit aure,
    sitis et in tuto semper Amore pares.
In me nostra Venus noctes exercet amaras,
    et nullo uacuus tempore defit Amor.
Hoc, moneo, uitate malum: sua quemque moretur 35
    cura, neque assueto mutet Amore locum.
Quod si quis monitis tardas aduerterit auris,
    heu referet quanto uerba dolore mea!

Elegia 1.1
Sexto Propércio 

(trad. Guilherme Gontijo Flores)
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1.1

Cíntia, a primeira, me prendeu com seus olhinhos,
    um coitado intocado por Cupidos.
Então Amor tirou-me a altivez do olhar
    e esmagou minha testa com seus pés
até que me ensinou sem pejo a odiar   5
    moça casta e a viver em desatino.
Já faz um ano que o furor não me abandona
    e ainda sofro os Deuses contra mim.

Milânion, sem fugir das provações, ó Tulo,
    deu fim aos males da cruel Iáside.  10
Quando errava demente em cavernas Partênias
    e com as feras selvagens defrontava-se,
ferido pelo golpe do chifre de Hileu 
    gemeu suas dores sobre as rochas Árcades.
Assim pôde domar essa veloz menina:  15
    tanto valem no Amor preces e feitos!

Em mim um lerdo Amor não trama seus ardis,
    nem sabe mais seguir as velhas vias.
Mas vós, que o poder tendes de eclipsar a Lua
    e a arte de imolar em piras mágicas,  20
vamos, mudai o coração de minha dona
    e tornai-a mais pálida que eu!
Então crerei que vós sabeis reger os astros
    e as sombras com encantos Citineus.

Ou vós, que tarde vindes levantar-me, amigos, 25
    buscai auxílio para um peito enfermo.
Com ardor suportarei ferozes ferro e fogo
    para ser livre na expressão da ira.
Levai-me por longínquos povos, pelas ondas,
    onde mulher alguma encontre o rastro.  30

E vós ficai, a quem o Deus é mais atento,
    e sempre partilhai Amor seguro.
A mim a nossa Vênus traz noites amargas,
    e nunca me abandona um vão Amor.
Aconselho, evitai meu mal! Que cada um cuide 35
    do costumeiro Amor sem permutá-lo.
Porém se alguém não der ouvido ao meu aviso,
    ah! com que dor trará minhas palavras!

NOTAS

v. 1: O nome da amada é uma alusão poética a Diana (deusa Cíntia, nascida perto 
do monte Cinto) ou ao seu irmão Apolo (deus Cíntio, pelo mesmo motivo), mais 
provavelmente a este por sua relação estreita com a arte poética. 

v. 2: Cupidos funciona aqui tanto como referência aos deuses amorosos quanto a “desejos”, 
seu significado literal.
 
vv. 9-15: Propércio alude ao mito arcádico de Milânion e Atalanta (filha de Iasos, daí 
Iáside), em que esta é uma caçadora veloz. Na versão mais famosa, é Hipomenes quem 
ganha Atalanta numa corrida com a ajuda de três maçãs de ouro que lhe haviam sido dadas 
por Afrodite. O monte Partênio situa-se entre a Arcádia e a Argólida. Curiosamente, a luta 
contra centauros aparece apenas em Propércio e Ovídio A.A. 2.185. Hileu é um dos

Centauros da Arcádia que tentaram assediar Atalanta.

v. 9: Tulo (talvez o sobrinho de L. Volcácio Tulo, cônsul em 33 a.C.) é o suposto patrono 
de Propércio neste livro. 

vv. 19-24: Propércio dirige-se às feiticeiras em busca de ajuda. O uso de feitiçaria para 
fins amorosos é bastante recorrente na poesia (cf. Teócrito, Virgílio, Tibulo, Ovídio). 
Mais adiante ele fala com seus amigos e depois com os amantes felizes, fazendo uma 
tríade de apelações.

v. 34: Citineu é adjetivo relativo a Citina, uma cidade da Tessália, região famosa na 
Antiguidade em relação à feitiçaria.
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HEY HEY 
HEMINGWAY

Cesar Felipe Pereira

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Em dezembro de 1922, a senhora H.R. perde, numa estação ferroviária de Paris, uma maleta com originais, inéditos, de seu marido, o 
célebre escritor E.H.
Há um filme francês, o nome eu nunca soube, cujo enredo trata da disputa por uma maleta. Após muita correria desenfreada, a dita cai 
no Sena e vai embora. O espectador, frustrado, fica sem saber seu conteúdo: MacGuffin clássico.
Um dos livros sagrados traz a seguinte admoestação: “Esteja no mundo sem ser do mundo”.
A perda e/ou o sentimento de não pertencimento exacerba[m] a sensação de solidão.

A primeira mulher de Hemingway, Hadley, ao se descuidar privou o mundo de algumas obras do então futuro Nobel de Literatura.
Um ponto passivo é a tendência do Cinema Francês em mostrar peitinhos e bundas. Deus salve, pra sempre, Claude Chabrol.
Há algo na Bíblia que nos pega de verdade. Talvez seja o peso, talvez a ousadia. O fato é que não se escapa ileso: no Antigo Testamento, 
Deus matava por qualquer somenos.
Entocada, a morte, a inexorável [a menos que Jesus volte antes, e, se voltar que volte armado], nos espera no elevador parado e sem luzes.

Hadley encontra uns amigos na Champs-Élysées, num bistrô, em frente a um cinema. Ela os cumprimenta e fala à viva voz: “Perdi os textos.”  
– e arremata: “Papa vai me matar!”.

Não há nada mais caro a um escritor que sua papelada. Nem mulher pelada. Hemingway poderia vender o[s] escrito[s] ao cinema, que ele 
detestava, ao invés de empunhar sua Mannschaun e detonar a própria cara.

Um trem chega à estação da Cidade Luz. Uma mulher desce animada, nada nas mãos. CORTE. A mulher está nua diante de um abajur 
ligado, numa sala muito bem decorada.

Um mendigo caminha apressado com uma maleta debaixo do braço.
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No inferno não existe fogo, não existe chama:

o inferno é só uma sala de espera. Nela, você aguarda e 
clama, perguntando por que atrás da porta podem permanecer

tantos outros, que vêm e vão e entram e saem; e você ali diante
apenas de uma mesa, nada de Dante, mas duas revistas Veja. acima

de ti nota-se um toldo; acima do toldo nota-se a chuva, afinal – não falei?
– é uma sala fechada na qual chega essa chuva aliada à flecha de todo o Tempo.

De repente você é chamado; já pode se transferir para o outro lado, quando, logo
lá, lá mesmo, do outro lado, bisbilhota; repara que seu nome foi escrito errado

e, transtornado, não há mais nada a fazer senão ser retornado ao banco
onde, em frente à mesa, inacreditável, já há outro alguém sentado

“Não se preocupe, você um dia será chamado”, diz o tamanco
da senhora cega, surda que em seu pé pisa severamente:

você, descrente, percebe que está resfriado —
E no inferno tudo se repete com o nariz bastante estragado.

Mateus Ribeirete

Isabella Lanave (detalhe)
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Sobre tuas vontades, digo que tem as jogado, todas, debaixo 
do tapete, como se teu orgulho pisasse sempre ali, como 
se teu orgulho jamais fosse deixar novamente confiar teu 
coração, como costumava fazer com a mais bela bandeja ou 
até mesmo com a mão.
Ali, debaixo daquele tapete, todas as dores, todas as mágoas, 
toda desesperança, todos os gritos estridentes que não 
foram dados de coração dilacerado, todas as lágrimas não 
derramadas com os nós infindáveis na garganta.
Eis que ali, por ora, jaz teu coração.

Avistou de longe um dente de leão. Naquela parte do campo 
era comum encontrá-los.  O último foi aos 12. A mudança 
repentina para cidade não só trocou seu corte de cabelo 
ou seus vestidinhos floridos por roupas de marca. Agora, 
oito anos mais tarde, estava ali de novo. Parada. Estática. 
Estranhando o lugar que lhe permitiu tantas descobertas. 
Mas nunca se esquecera daquela flor. Se lembrava de 
como gostava de gastar suas manhãs soprando-a, vendo 
seus pedacinhos se perderem no ar. Sem opção. Apenas 
pressionados pelo sopro a continuarem uma direção 
determinada pelo vento.  
Aproximou-se e a arrancou do chão. Segurando-a, percebeu 
sua fragilidade. Concluiu, por um instante, que a vida 
também se fazia assim. Agora ela finalmente compreendia. 
O que importava não era o vento. Não eram os pedacinhos 
que se perdiam pelo caminho. A diferença está na pessoa 
que toma conta de nossa flor. 
Sorriu e se tranquilizou.
Ela estava certa de que quem a cuidava sabia exatamente em 
que direção soprar.

ALICE COELHO SOBRE 
TUAS VONTADES

MARIA MORAES DENTE 
DE LEÃO



O dia desaparecia e a “hora da fraqueza” (ou seria hora da loucuragem?), 
descrita por Camus, se aproximava. O bairro estava sem energia. Max andou 
algumas quadras e viu guardas de trânsito trabalhando em função dos semáforos 
desligados. Queria ler um pouco, e em casa seria impossível. Precisava sair: me-
lhor seria a solidão de um local público com carros passando sem que se dessem 
conta dele, talvez numa praça que ainda estivesse iluminada. No limiar da subida, 
viu a cidade ao fundo.

Ficou observando a noite e percebeu que as nuvens logo se tornariam 
vermelhas. Mas talvez seria perigoso ficar lendo na rua, perdido, alvo fácil para 
pequenos ladrões viciados, com facas sujas e enferrujadas. Talvez um ou outro 
de revólver 22 velho na cinta.

Viu a estação-tubo à sua direita; brilhava como uma grossa lâmpada fluo-
rescente. Os pontos escuros no interior eram passageiros em espera. Começou 
a andar em direção à estação, poderia pegar um coletivo e ler por longo trajeto 
sem rumo, sentado a sós com o pequeno livro. Ao invés de pegar um expresso na 
estação, pensou em tomar uma linha convencional, no ponto do outro lado da 
rua; estaria quase vazia e com certeza haveria onde sentar.

Viu que o ônibus verde vinha a certa distância. Correu o mais rápido que 
pode e fez sinais com os braços. Conseguiu chegar ao ponto um pouco antes e 
aguardou, mas o coletivo não parou, apenas tinha diminuído a velocidade. Max 
foi invadido por um ódio súbito, descontrolado (de onde vinha isso? ninguém até 
hoje sabe, foi violência tão gratuita!).

Golpeou a lataria do ônibus com os punhos cerrados e gritou como se grita a 
um cavalo: OUOUOUOUOUOU!!!! O condutor se obrigou a parar. As pancadas 
provocaram um barulho intenso no interior do veículo. Max correu cerca de dez 
metros até a porta e foi recebido pelo ar nervoso do motorista. “Por que não deu 
sinal, ôôô maluco!?”, gritou o condutor com a cabeça completamente vermelha 
(as batidas na lataria ainda ecoavam dentro dela). “Acorda imbecil! Não acenei 
várias vezes? Que mais queria que eu fizesse?!” disparou Max. O motorista 
disse uma série de coisas ininteligíveis, intercaladas por palavrões que ficavam 
marcados no ar.

Max não entendia mais nada, não ouvia mais nada, apenas sons surdos na 
porta de cada ouvido (zumbidos que afloravam em cada choque de nervos). “VAI 
SE FODER, FILHO DA PUTA! Acorde e dirija, seu merda, seu filho da puta!”, 
disse, quase sem perceber que palavras saíam da boca. “Dirija e pronto!”, exclamou 
por último.

O motorista calou-se, admirado com a violência verbal. Max passou a catraca 
sob o olhar fumegante do cobrador. A veia do lado direito da testa pulsava a ponto 
de quase romper. Alguns passos à frente, ouviu cobrador e motorista o xingando. 
Leu os lábios do condutor ao dizer para o cobrador que o avisasse, apertando duas 
vezes a campainha, quando Max fosse descer. No espelho frontal, acima do para-
brisa, viu o motorista piscar e o colega assentir com a cabeça em seguida. Ficou 
claro que ia ter troco.

Era chegada a hora da loucura, uma única hora entre 24. A maioria dos 
que sofrem diariamente desta hora maldita acabam como heróis violentos (que 
salvam o dia, mas matam algumas criancinhas inocentes no caminho), ou são 
condenados a ir para um hospício; talvez morram queimados criminosamente, 
amarrados na cama de um quarto perto da enfermaria. Num dos 200 e poucos 
quartos de um hospício metropolitano.

A hora chegou e não era pessoal. Nada contra as vítimas em si. Era mais uma 
daquelas situações classificadas de forma simplista como “hora e lugar errado” (e 
tem coisa mais ridícula?). A mente de Max foi sugada por um buraco negro. As 
batidas surdas em seus ouvidos inundavam a cabeça de uma névoa densa, mas,
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Coletivo
Jadson André
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paradoxalmente, a visão do jovem maníaco ficou clara, via cada detalhe à frente 
com precisão inacreditável: a luz azulada do interior da nave, em contraste com 
a escuridão do bairro sem brilho, salientava a divisão das formas no espaço e o 
rapaz teve seu momento de iluminação.

O crime

Impulsionado por força desconhecida, Max, louco, sacou a caneta esferográfica 
de ponta fina do bolso (carregava por costume; fazia anotações nas bordas dos 
livros ou sublinhava citações). Com um único golpe, cravou metade da haste 
plástica no ouvido esquerdo do cobrador, que ainda olhava para o espelho a fechar 
seu conchavo com o motorista.

O homem nem teve tempo de gritar e Max arrancou o objeto para em seguida 
golpear o olho direito do cobrador, causando duas perfurações na cabeça, uma de 
cada lado do cérebro. Pulou a catraca de volta e começou a espancar o motorista 
que estava preso no cinto de segurança: era uma presa fácil e o caçador estava 
em fúria. Nada se via a não ser o sangue, e ele queria mais e mais – parecia uma 
brincadeira. Agrediu o homem repetidas vezes na cabeça; deu impulso para trás 
e começou a pisoteá-lo. Colocou todo o peso do corpo no calcanhar para atingi-
lo na região do tórax e do abdômen. O ônibus, ainda em movimento, perdeu a 
direção e bateu em uma árvore. Foi amortecido antes da colisão pelo barranco de 
terra do canteiro central da avenida. O motorista estava quase inconsciente e o 
motor do veículo ainda fazia barulho.

Max pegou uma chave inglesa do painel e bateu três vezes no rosto do 
motorista, abrindo um buraco profundo acima do nariz. Olhou os passageiros 
horrorizados, mas seu olho estava sem foco. As pupilas tão dilatadas que as órbitas 
pareciam estar completamente negras. Sujo de sangue, viu seu livro no chão com 
a capa manchada por completo. O suor escorria na testa e estava arrepiado, lábios 
brancos e rosto pálido, tal qual um morto no caixão esperando ser posto gaveta 
adentro. Parecia estar dentro de um sonho terrível. Perguntou a todos em voz alta, 
por duas vezes, quase gritando: “O que aconteceu aqui!?”. Enfim, estava voltando a 
si, mas caiu no chão desmaiado.

Por um minuto, ninguém se mexeu dentro do ônibus; estavam em choque. Max 
levantou-se inesperadamente. Agora tinha uma expressão de determinação no 
rosto e todos tremeram quando ele sorriu. Um meio sorriso, um sorriso escuro.

Lambeu os lábios, impulsionado pela impaciência, e apertou o botão que abria 
as portas para sair correndo na rua. Desapareceu em alguns segundos no bairro 
sem luz, antes mesmo que alguém conseguisse ligar para a emergência. Uns 
mais ao fundo do coletivo nem sequer tinham entendido o que havia se passado 
naquele último instante e nenhuma das testemunhas mais à frente sabia quem era 
o assassino. Um desconhecido, sem qualquer tipo de identificação.

Mais tarde, Max foi classificado como “um jovem de aproximadamente um 
metro e setenta, pele clara, cabelos tingidos de vermelho, aparentando entre vinte 
e vinte e cinco anos. Uma mente doentia que agiu por motivo torpe, ou pior, sem 
motivo, a não ser os de uma pessoa perturbada. Provavelmente, estava sob efeito 
de álcool ou drogas”. No dia seguinte houve protesto da classe dos motoristas e 
cobradores de ônibus da cidade, pedindo mais segurança. Max não foi encontrado.
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toda inflamabilidade radicaliza a lida mas
nunca a inviabiliza; cada produto volátil,
(gasolina, brometo de metila), gás ou líquido,
por selvagem, iracundo e quase incontrolável,
inspira este receio desde o pequeníssimo cuidado,
seja no traslado, ou no ato em si de fabricá-lo;
há nestas substâncias (por exemplo, hidrogênio,
ou acetileno), à sua primeira vigilância,
algum terrível segredo cujo mistério se pressente
(segue intrínseco o perigo do incêndio),
que em seu trabalho inteiro, são imprescindíveis
diretrizes e regras, o regulamento interno (e normas,
sobretudo menos óbvias) da evacuação do prédio;
mesmo quando estável, a probabilidade ainda altíssima,
sempre iminente, do insalutífero acidente e, se,
rompem lacres no tambor (erro, enxofre, fogo e horror)
é quando ressurge a Fênix, ave extrema em fumaça negra,
cuja violentíssima presença (queimam o esqueleto, asas,
garras, a cabeça), é nada além da excessiva flama
escapando do propano, labaredas, pelo óxido de propileno.
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O trem 
Segue entediado 
Sua viagem rumo 
Ao centro do mundo
O policial pede meu passaporte 
E pergunta para onde vou 
E o que faço
No centro do mundo
Meu passaporte não tem cor de vinho
Ao menos não corre o risco 
De um dia azedar 
E virar vinagre
Sua cor azul é acusativa 
E denuncia as terras distantes 
De onde venho
No trajeto
Observo o milho seco
Os descampados
A desolação no centro mundo
E o sol
Um sol triste do meio da tarde
Hora em que um dia o mundo vai acabar
Ou às seis da tarde
Na hora do rush
Quando os homens 
(Agitados dentro de carros
Metrôs
Bondes elétricos
Trens de subúrbio
Ouvindo as ambulâncias 
Levando acidentados 
De mais um desastre 
Na via pública)
Não podem perceber 
Que o sangue do mundo 
Corre em suas veias 
Apenas para alimentá-los 
Numa existência nula e tola
Sim 
Chegam outros policiais 
De mais uma fronteira
De mais uma inútil fronteira 
Que divide pessoas

Separa riquezas 
E faz do mundo 
Uma equivocada Babel
Jogo fantasioso de identidades 
No centro do mundo
Do mundo deles
Dos fardados homens das fronteiras
Mas o silêncio dentro do trem só aumenta
A secura da paisagem 
Enche os campos de melancolia 
Montanhas ao fundo 
Podem ser a salvação
A umidade
O frio dos cumes nevados 
E o branco gritando 
A neve gritando em seus ouvidos
Homens do centro do mundo! 
Mas o que realmente quebrará a paz 
De apriscos seguros no centro do mundo? 
Sim
As montanhas podem até ser seguras 
E os riachos à beira da ferrovia
E a estrada que interliga 
Alguns lugares seguros 
E mortos do centro do mundo
Um mundo repleto de um sol falso
Um sol de holofotes cinematográficos
Com um diretor exigente por trás da câmera
Manejando atores calados 
Somos todos calados neste mundo 
E no centro do mundo
Com sua ordem 
E regras obscuras
Calamos
Tudo está bem 
E em silêncio 
E o rio é verde
O mesmo rio onde atiravam
Décadas atrás
Corpos de crianças 
E homens 
E mulheres 
Degolados 
Em campos de concentração
Um rio verderrouge 
Com o sangue das reses
O genocídio oferecido 
Aos homens fortes do centro do mundo
Na tristeza fria dos climas temperados
E então
Segue o trem 
Ao lado do rio
Sobre os trilhos rudes 
Colados no solo pobre 

Dos homens do centro do mundo
O rural domina minha janela
À direita
Este é o seu mundo
Homem do centro do mundo? 
O que você tem pra me oferecer 
Além de algumas terras pobres 
E uma paisagem muitas vezes triste  
Cheia de casebres de pedra 
Onde habitam pessoas
Sem consciência da extensão do planeta? 
É a paz dos cordeiros
Dos cordeiros do holocausto 
Para os homens fortes 
Do centro do mundo
E novamente o rio à minha direita
De novo 
E de novo
E os montes elevados
Pouco elevados 
E cheios de um orgulho ingênuo
Sob seus pés
A vida corre lenta nas aldeias
Nos pequenos povoados 
Onde se vê fumaça de chaminés 
Levando aos céus 
A felicidade incompleta 
Dos homens do centro do mundo
Às vezes os automóveis 
Com seus faróis nervosos 
Surgem tentando conduzir 
Tudo para o oeste
Rumo a um sol também falso
E esses carros 
Jamais alcançarão um sol verdadeiro 
Pois um sol verdadeiro não existe
O sol que temos de ter em mente
Agora
É um sol cheio de falhas 
Nas quais não há mais fogo
Falhas
É um sol se tornando frio
Um sol que vai deixar 
Que tudo congele
Tudo se encha de uma neve 
E gelo 
Cinzas
Esmagando esse verde escasso 
Onde pasta o gado 
Aos pés dos montes orgulhosos 
Em sua pequenez
Onde as plantações 
E os animais são tímidos 
E devem ser suficientes

Silêncio no centro 
do mundo

Paulo Sandrini

Num trem, entre Hungria e 
Áustria, outubro de 2009.
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Para que haja ao menos 
O leite 
E o queijo 
E o pão 
E os ovos 
E os frutos envergonhados
Este sol dos homens do centro do mundo 
Me invade com seus raios 
Feito navalhas
Sol 
E silêncio 
E o nada
No centro do mundo
E agora o sol 
Por trás de um monte mais imponente
Do tamanho do orgulho 
Dos homens do centro do mundo
Projeta uma sombra gigantesca 
Feito aquela
Que anos 
E anos atrás 
Nos fazia temer
E sentir a dominação

 Dos homens do centro do mundo
Então
A paisagem muda 
E o verde agora é mais intenso
E tenta me intimidar 
Enquanto o trem 
Faz movimentos frenéticos
Nervosos 
É um dragão alimentado 
A eletricidade
Mastigando trilhos
Subindo os montes vaidosos
Mas nada aplaca 
O silêncio do centro do mundo
Mesmo agora 
Com as montanhas crescendo sem parar
Gigantes
Engolindo o rio verde
Engolindo as pedras do rio verde
Engolindo aldeias
Igrejas
Gado 
E pequenas plantações Do livro Exposição das tripas 

(Kafka Edições, 2014)

Mas acima das montanhas 
Há um céu mais opressor
Um céu opressor que nos iguala
Iguala a todos nós
Homens
Montanhas 
Aldeias
Rios 
Pedras
E nós somos as pedras 
No centro no mundo
E calamos
O silêncio nos espreita 
Em cada janela
Em todo o horizonte
Em que enxergamos a paz 
Que vem montada num cavalo negro 
E veste trajes escuros
E a paz tem em suas mãos uma foice
Uma foice
Uma foice
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A vida é como mirar num ponto
É seguir, atirar e cair
Fingir, rir e mentir
O beijo sóbrio é só um desconto

Logo eu percebo que sou o próprio alvo
A vida mira e atira no meu ponto fraco
Se me dessem mais um tempo, algum espaço
Eu não faria nada mesmo, nunca faço

Agora, correndo da morte,
Só nessa noite fugindo pra vida
Percebo, foi só questão de sorte,
Nunca quis ir dormir escondida

É um risco absoluto acordar
E mais ainda não poder mandar
Essa eterna e qualquer bad trip
Mora em absolutamente todas vilas, rip

Ficar na vigia e escutar
Rezar pela sorte da moça grávida
Pra só a noite ter liberdade, cantar
O risco mora em toda vida

O samba é uma menina
A bossa é uma mentira
A vida esgota ali na esquina
E reenche porque sou inquilina

Aposto que sou a própria bala
Miro e acerto nos que não estiverem espertos
Porque a malandragem me ensina
Aquilo que nos persegue tipo sina

A sua esperteza é um confronto
Mas não tenho tempo pro tonto
O sol já anuncia!
Eu venci, vivi mais um dia

SORTE
Marianna

Moraes
Faria
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Aniversário

No Bar do Simão, quase 4 horas da manhã de uma quinta 
pra sexta-feira. Três moças se beijam vorazmente num canto da 
área de fumantes – o famoso e decantado sarau do beijo triplo. 

Lembro-me de Apucarana, além de sentir falta da aniversariante, 
que foi embora sem que eu tivesse entendido exatamente ao 

certo o porquê – o amigo me bate ao ombro e diz que é uma das 
mulheres mais bonitas que já beijei. Não apenas concordo, como 
me faltam adjetivos para desbancar o fim de noite de chuva rala. 

Como ela estava linda hoje, não?

Saio do fumódromo e me dirijo ao balcão, onde um casal de 
moças se beija calmamente e ainda cantam Corona. Ouço: “Não 

acredito que tá tocando essa música...”. Fico com vontade de 
conversar com elas e dizer que a Corona é brasileira, ao menos

acho que é, mas sigo escrevendo o rascunho desse texto e 
pensando que está quase na hora de ir embora. Lembro-me 

agora – estou num percurso de remembranças hoje – de Luís 
Fernando Veríssimo e a sentença sobre a sua tristeza intrínseca 

e a fórmula que criou para compor humor. Não estou triste. 
Agora senta ao meu lado uma dessas morenas de derrubar 

o firmamento – uso costumeiramente essa expressão, nem é 
muito boa, não – e fico com vontade de perguntar o seu nome 

e de saber se ela quer dividir comigo a cerveja que demoro a 
beber. Enquanto me duvido, ela se encosta em mim com algum 

espalhafato e pergunta meu nome.

Daniel. Mas me chamam, geralmente, de Zanella. Você bebe?

Daniel Zanella

Cenas Urbanas
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Diante da estupidez que se generaliza, felizmente ainda 
há gente pensando e ironizando, único antídoto contra a 
burrice. É o caso da pequena e valiosa editora L. Dopa, de 
Curitiba, veja só, que publicou uns dez livros apenas em 
três anos. Um deles é a novela Kappa, do escritor japonês 
Akutagawa Ryunosuke, admirado por Borges e Kurosawa, 
que filmou um de seus contos. 
Em Kappa, Akutagawa imagina uma sociedade estúpida 
como a nossa, em que todos têm bicos de pato, as 
mulheres correm como loucas infatigavelmente, até pegar 
os homens que desejam e os escravizam em nome do 
amor. Nessa coletividade insípida, os ovos fritos são muito 
mais higiênicos que qualquer relação amorosa, os livros 
são impressos massivamente, porém, com tinta de cérebro 
de burro... transformada em pó, que custa a bagatela de 2 
a 3 centavos a tonelada.
Lá, os operários não esperneiam por nada, afinal, há 
uma lei de abate de operários em vigor, tal como essa no 
Brasil, muito evidente no Rio e em São Paulo, em que 
a PM manda bala indiscriminadamente. A diferença 
maior é que temos um Grande Templo, cujos santos são 
Strindberg, Nietzsche, Tolstói, Wagner, enquanto ainda 
estamos com Paulo Coelho. No entanto, Schopenhauer, lá, 
um fantasma, criou o “pessimismo espectral” empenhado 
em discutir a volta à vida. 
Bom, pra encurtar a história, basta dizer que Akutagawa 
não aguentou o tranco de viver em meio a tanta gente 
com bicos de pato, pirou de vez e se suicidou. E louco é 
o que não falta, especialmente entre artistas e escritores. 
E eis que, para continuar o assunto, um dia tive uma 
conversa com Sossélla, numa tarde calorenta de 
Paranavaí, em que fiquei tomando incansavelmente uma 
garrafa enorme de café, que aprecio, com ele, que também 
fumava suas indefectíveis cigarrilhas, e assim digo porque 
seu odor impregnava os livros, especialmente os que 
enviava pelo correio aos amigos – ao abrir o envelope, 

saía dele toda aquela fumaça, já uma espécie de alma 
de sua biblioteca, então transformada em perfume. 
Nessa conversa com Sossélla, ele disse que, ao escritor, 
tal como a Van Gogh, somente cabe a missão trágica 
de realizar uma obra, ou seja: ao escritor cabe escrever, 
a entregar-se a essa tarefa. Fala-se muito da decisão de 
Sossélla de isolar-se em Paranavaí para escrever. Como 
se imaginando um Van Gogh, é possível dizer também 
que Sossélla buscava aquilo que foi evidente em outro 
escritor paradigmático, Kafka, que disse: “não me afasto 
dos homens para viver em paz, mas para poder morrer 
em paz”. 
Não se trata de um mero gesto teatral ou de uma 
preparação para um “suicídio” premeditado, mas de uma 
clareza filosófica, estética, de que o distanciamento se 
impõe pela necessidade da escrita, pela necessidade de 
entregar-se a uma experiência vital de pesquisa estética 
que tem a morte como referencial maior porque ela é 
o extremo, o encontro com a indeterminação, aquilo a 
potencializar a arte. 
“O escritor é então aquele que escreve para morrer e 
é aquele que recebe o seu poder de escrever de uma 
relação antecipada com a morte”, nos diz Blanchot sobre 
Kafka, ressaltando que “a própria obra é uma experiência 
da morte da qual parece ser imprescindível dispor 
previamente a fim de se chegar à obra e, pela obra, à 
morte”.
Sobre Van Gogh, Sossélla escreveu o seguinte poema:
chorei muito van gogh
e choro sempre ao lembrar
o exemplo de sua vida
a dignidade de sua morte
heróicas

Ademir 
Demarchi

Cinerário

As várias formas de morrer 
dos escritores
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Segundo a mitologia grega, Sísifo, filho 
de Éolo e Enarete, era um dos mortais mais 
sábios. Por ser um dos maiores blasfemos 
da Terra, Sísifo foi punido pelos deuses e 
condenado a carregar uma pedra até o alto 
de uma montanha sem ter como segurá-la 
no topo, a pedra voltando ao início e o tra-
balho se repetindo por toda a eternidade. 

O trabalho de Sísifo, sempre fazer a 
mesma coisa e nunca conseguir terminar, é 
uma metáfora sobre a insatisfação, ou seja, 
não importa quanto tempo alguém se dedi-
que a um ofício, isso, de uma forma ou de 
outra, dificilmente será concluído comple-
tamente – algo que se aplica à literatura e 
aos seus intrincados meandros estilísticos 
que parecem, para muitos autores, um pro-
cesso contínuo de sofrimento, demora e 
frustração. 

Para Homero Gomes, esse processo lon-
go de escrita e reescrita pode ser análogo 
ao trabalho de Sísifo, mas o ato de escrever 
alcança significados mais idiossincráticos. 
Gomes nasceu em Curitiba, a 1978. Publica 
em vários periódicos e em 2013 publicou, 
pela Patuá, seu primeiro livro, Solidão de 
Caronte, de poesia. Em 21 de junho, lançou 
seu primeiro livro em prosa, o volume de 
contos Sísifo Desatento (Terracota, 156 
págs.) no Paço da Liberdade, em Curitiba. 

O livro é composto por 28 contos divi-
didos em quatro seções e mais uma seção 
no final, uma espécie de micronovela 

intitulada O livro azul-turquesa. Nota-se 
na maioria dos contos um aniquilamento 
existencial do indivíduo de diversas for-
mas, como no conto Fulano de Tal, que 
abre o volume:

Então, arrastou a de coxa tatuada para 
outro lugar. Por causa do ar da noite, a 
de coxa tatuada estava receptiva. Ele não 
quis saber de risos nem de motivos. Não 
esperou por ela. Conseguiu o que pretendia 
surdamente enquanto perguntava seu no-
me: Olga. Saiu caminhando pelo centro da 
cidade prestes a amanhecer. A província 
amanheceu. (p. 18)

Há uma solidão da qual os personagens 
não conseguem, ou não querem, ou não 
podem, se livrar. Os ambientes urbanos 
são muito bem explorados, o que confere 
um tom bastante soturno às narrativas, 
repletas por párias, estupradores e seres 
que perambulam, geralmente, por ruelas 
escuras, em busca de algo, seja afeto, prazer 
ou algo ainda não descoberto. A questão da 
não existência do indivíduo ou da noção de 
inexistência metafísica é muito recorrente. 

Um dos pontos altos do livro são as 
epígrafes presentes em cada conto. Desde 
Maurice Merleau-Ponty a Metallica, Ho-
mero, além de se mostrar um competente 
criador de imagens e situações, mostra 
que assimila bem questões caras à pós-
modernidade, como o embaralhamento 
formal e estilístico e a ruptura com formas 
tradicionais e estanques de narrativa. No 

início de cada uma das quatro seções do 
livro há uma introdução, uma espécie 
de “voz” que se pronuncia, não sobre o 
que o leitor está prestes a encontrar, mas 
simplesmente reflexões, ao melhor estilo 
nonsense possível, que, de forma bastante 
poética, confunde, instiga e provoca a 
capacidade de leitores atentos. Essas ques-
tões todas estão envoltas em sombras que 
não se dissipam em momento algum, 
criando assim uma tensão extra que pou-
co a pouco é desvendada (ou não) pelo 
leitor. Em um dos melhores contos do livro, 
Aquilo, o flerte com atmosferas labirínticas 
e noir se evidencia.

O quarto estava mal iluminado. Nele, 
apenas uma pequena vela sobre uma cadeira 
e um colchão imundo. O quarto não possuía 
janelas, não seria possível para um ser hu-
mano viver ali. (p. 38)

Em conversa recente com o autor, ele 
me disse ter levado mais de dez anos na 
escrita e lapidação dos contos do livro. 
Homero não poderia ter escolhido título 
melhor, pois Sísifo Desatento define a obra 
como um todo. O trabalho se evidencia 
na despreocupação em dar um ponto final 
definitivo em seus textos, deixando lacunas. 
É um movimento arriscado na narrativa 
curta e, mesmo discordando de uma ou 
outra escolha estilística, Homero Gomes 
está mais atento do que nunca.

Sísifo Desatento: sem pedras nas sombras

Daniel Osiecki Terra Incógnita
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aqui: 
suicídio-precaução
do meu peito sai 
um  
raio 
de 
luz 
que 
queima
sussurro 
"bem baixinho"
enquanto meus seios clamam 
beijos
e esse amor
eu quero que todos sintam
esse amor

eu quero que todos sintam
fagulhas cósmicas 
se remexendo
no sangue pulsante
eu quero que todos sintam
a ligação direta 
corpo-universo
volto pra cá
e sei: não sou artista
isso me mata
e sei: não sou nada
isso já me matou
já perdi
tantas crenças antigas
já inventei 
tantas crenças novas

e até mesmo
suspeito do calendário
mas uma anciã
saberia hoje
o que fazer
antigas lágrimas 
se meu corpo é quente 
nesse vento frio
é porque
ficaram 
pra dentro
sendo aquecidas e fazem
desse corpo
uma frágil e densa 
casca-proteção dumar

Larissa Luz
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