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Você pode até estranhar, minha querida, mas eu 
tenho uma jangada por dentro, que, de tempos em 
tempos, atinge alguma embarcação clandestina – e 
ela se espatifa com todos os meus tesouros raros, 
somente se reafirmando quando minhas mãos, um 
tanto sem perícia, costuram seus cortes em águas 
tranquilas.

Sou amante de mulheres que não se acostumam 
comigo, decoro nomes de ruas e canhoto por 
rudeza. Implico com coisas que não dariam nem 
um primeiro capítulo, mas não sei ser de outro jeito. 
Muitas vezes, quando leio um romance, só adentro 
o universo desconhecido se a primeira frase me 
vier como um susto.

Não gosto de ser deixado em vãos obscuros do 
tempo. Por isso, pescador, brigo com toda a minha 
inconsequência marítima. Já sonhou estar caindo? 
Todo dia, quando me levanto, carrego comigo todo 
um inventário do que eu poderia ser.

Eu posso te amar mais, te beijar mais, observar 
seus olhos de horizonte enquanto a lua se abastece 
dos desejos do mundo, te levar para a alma infinda 
dos calores mais profundos. 

Para tanto, você precisa saber que, de tempos em 
tempos, minha jangada atinge uma embarcação 
clandestina. A esta embarcação sem rumo e sem 
aviso, povoada de fantasmas, medos e peles de 
outras mulheres que não foram, alguns chamam 
coração.

[Para grafar seu nome nele, será preciso que você 
invente um alfabeto e não poderá cansar de tentar 
lê-lo, mesmo que ele, muitas vezes, só impressione 
até o fim da primeira linha e pareça um sertão ao 
meio-dia.]

Em ção
D

A
N

IE
L 

Z
A

N
EL

LA
3
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não sou poeta tranquilo
sou poeta antes de domingo
poeta em noites que fi ndo
antes de cristo poeta inciso
sou poeta ao longo de trilhas desde
que vivo sou poeta antes de homem
sou o poeta retrógrado de ontem
sou poeta ainda mesmo
que mudo e coxo sou poeta
boquirroto sou brasil inteiro sou
poeta pobre sou poeta escasso
sou dia a dia urbano e poeta fi njo
todas as viagens surrealistas de um poeta de todos
os dias somos poetas inteiros somos perplexamente
poetas e destruímos todas as sensações pontuando
poesias por aí em poetas mal falados
em poetas anti-poesia poetas anti-poetas
poetas poeta poetas poeta poetas poeta
cada palavra vem de um poeta convém
ideal síntese incompleta da imagem encaixe sináptico quase perfeito absolutez da leitura a
substância do ciclo o ponto berra cessa o movimento inteligente do mundo transforma o 
homem
como meio e a palavra como instrumento incompleto numa defi nição arbitrária da sensação o
academicismo das nossas faculdades naturais somos impuros
de poesia meus planos são lábios poetas
para poesia falada todos os dias para
poesia beijada poesia 
de plano convexo poeta engodo poeta locatário de
poços imundos para a baderna e sujeira social do nosso mundo

SOU UM POETA 
INQUILINO

ian lucena

Quinan
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Livia Garcia-Roza
Um banquete de mulhe-

res. Mamãe presidia a mesa 
principal, com sua cabeleira 
ruiva que, ora sim, ora não, 
bailava fagulhando no ar. 
Vestia lençol branco e tinha 
as unhas pintadas de azul 
celeste. Pressenti que era 
uma festa de comemoração 
da loucura. Que fartura. As 
outras, e tantas eram, esbra-
vejavam, vociferavam, cla-
mando pelos seus homens, 
seus maridos de volta. 
Alguma se arrastavam pelo 
chão em lamentos ininte-
ligíveis, outras queriam 
matar umas tantas. Mamãe 
tocava um sino e elas se 
aquietavam, por momen-
tos, para em seguida voltar 
a imprecar contra a vida e 
contra mulheres. Uma delas 
enforcou-se na manga do 
vestido no meio do salão, 
tendo no centro do peito, 
bordado, o nome de um 
homem. Do lado de fora 
centenas de mulheres arra-
nhavam a porta, querendo 
se banquetear. A entrada 
principal estava tomada 
por uma infinidade de 
meninas, impedindo a pas-
sagem. As mães as levavam. 
Para se tornarem mulheres, 
precisavam do batismo da 
loucura. A cada barulho 
maior que as do lado de 
fora faziam, mamãe tocava 
o sino, e elas voltavam a se 
acalmar. Quando a comida 
chegou, trazida em grandes 
bandejas de prata, elas as 
atiraram para o ar e todo 
o alimento se evaporou. 
Estavam famintas. Comiam 
as golas dos vestidos vapo-
rosos, as unhas umas das 
outras e engoliam talheres 
se sufocando. Mamãe con-
tinuava solene presidindo 
a sessão. A mulher, anun-
ciada ao microfone como a 
avó, mergulhou um punhal 
no ventre. Várias tentaram 
a morte com o guardanapo. 
Pouco pano não dá conta 
da dor.

 Meus queridos estranhos
Abertura do romance Meus queridos estranhos, que será 
publicado pela Editora Record no começo de 2013.
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 Fernando Mad

E existe ela
Existem algumas coisas que eu gosto mais que todas as outras.
Existe o café. A cerveja e o futebol. O cinema e a fotografia.
Também existem algumas coisas que eu gosto menos que todas as outras.
Existe o silêncio. O ônibus lotado e o estresse alheio. A pizza de estrogonofe e a página em branco.
E existe ela.
Existe eu sem ela.
O café esfria. A cerveja esquenta e a bola murcha. O cinema esvazia e a fotografia é esquecida.
Mas também existe eu com ela.
O silêncio vira música. O ônibus esvazia e o estresse acalma. A pizza muda de sabor e a página se preenche.
Existem algumas coisas e todas as outras. O que eu gosto mais e o que eu gosto menos.
Também existem o café e o silêncio. A fotografia e a página em branco.
E existe ela.
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Pós
Antes de partires
antes quando da chegada
Antes de saber que tu virias
antes, quase, de já não voltares

Tardou de existir há tempos
o que só agora se anuncia feito.
Matéria do intervalo
entre o que esteve à vista
e o que se perdeu.

Teu coração calou-me a boca
tarde demais
Não era mais de amor que se falava
Que o amor mal dá tempo
Que o amor
quando a gente vê
já era

Simone Huck
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Marcelo garcia
1. CINZA
 Danço com as palavras, deito-as em meu corpo e brinco e rio e sou vários: sou 
momentâneo como o ar, lástima de não ser vento, temporal, tempo: avanço 
e recuo meus pêndulos. Fico a rodopiar nesses verbetes, acaricio a estrutura 
maleável deste corpo, busco um compêndio de palavras gastas, roídas pelas 
transformações. Não sou vários, menti: sou um, sem armas e sem escudos, 
sou um – e tropeço em mim.

2. UMA MANHÃ COM CAEIRO
 Despertam os pássaros em meu olhar: acordo. Há copos, talheres, xícaras 
de café, tudo desorganizado sobre a pia. Há desordem no meu tempo: não o 
vivo, como um cão ou um inseto, também não o vivo (tempo, tempo, tempo) 
em horas, minutos. Meu tempo se desfaz, novelo de linha, pote de açúcar, 
erva-doce. Preparo um café e tu choves: ouço teus passos largos lentos loucos 
aguando o tempo.

3. AMORA AROMA AR
 Acordo com o infi nito rondando meu quarto, respirando o ar de minha casa, 
acalentando os passos dos vizinhos, roubando de mim o que não tenho o que 
devo aos outros: esperança. Acordo com a esperança estilhaçada, deitada 
ao chão e só acordo porque ouço o tilintar desse não-corpo translúcido a se 
debater como uma ave, um cristalzinho de água, uma maçã, uma massa com 
a qual dou forma aos dias.
Começo a colecionar rumos.

Fotos: Ricardo Pozzo
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Sinto falta do vento trazendo novas ideias.
Aquelas que ainda irão brotar em mim,
Como brotaram no eterno deserto
E que encontraram nele o jardim.

Mas se perder esse vento,
Que alguém o perca também,
E que ponha nele a vida,
A vida que mais ninguém tem.

Então pergunte ao vento,
O que ele tem a dizer.
E tape assim os ouvidos
Por nunca mais te querer.
 
E se o vento se tornar fraco,
Um furacão ou um tornado.
Veja por onde ele dorme,
Pois ele não fica parado.

Incompletude
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Cê sabe bater 
um penâlti?
Começar por aqui, como foco inicial,
mas sem dar no rodapé.

(citação tem limite, boca de chulé)

Defender ideias; minimizar outras.
Erguer argumentos para o levantamento de muros.
Circular; duvidar; enfatizar.

Persuadir ao absoluto: o discurso.

(força neste chute)

Conforme as normas do padrão
perder a coerência é anti-jogo e o orientador disse:

“Não queremos nenhum Erasmo de Rotterdam em nosso grupo de estudos.”

Seja coesivo mantendo a linha reta dos pensamentos longe das possíveis 
nuvens.

(atenção à bola, isto tem cara de metafísica, seu nefelibata?)

Mas lembre-se, pois quem avisa amigo é:
há um porém antes dos objetivos
que é preciso problematizar.

Resumindo,
concentre-se naquele ângulo e pimba na gorduchinha.

GIULIANO QUASE
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Cauli Fernandes
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Sinto falta do vento trazendo novas ideias.

Aquelas que ainda irão brotar em mim,

Como brotaram no eterno deserto

E que encontraram nele o jardim.

Mas se perder esse vento,

Que alguém o perca também,

E que ponha nele a vida,

A vida que mais ninguém tem.

Então pergunte ao vento,

O que ele tem a dizer.

E tape assim os ouvidos

Por nunca mais te querer.

 
E se o vento se tornar fra

co,

Um furacão ou um tornado.

Veja por onde ele dorme,

Pois ele não fica parado.
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Por nunca mais te querer.

 
E se o vento se tornar fraco,

Um furacão ou um tornado.

Veja por onde ele dorme,

Pois ele não fica parado.

Sinto falta do vento trazendo novas ideias.
Aquelas que ainda irão brotar em mim,
Como brotaram no eterno deserto
E que encontraram nele o jardim.

Mas se perder esse vento,
Que alguém o perca também,
E que ponha nele a vida,
A vida que mais ninguém tem.

Então pergunte ao vento,
O que ele tem a dizer.
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Por nunca mais te querer.
 
E se o vento se tornar fraco,
Um furacão ou um tornado.
Veja por onde ele dorme,
Pois ele não fica parado.

Sinto falta do vento trazendo novas ideias.

Aquelas que ainda irão brotar em mim,

Como brotaram no eterno deserto

E que encontraram nele o jardim.

Mas se perder esse vento,

Que alguém o perca também,

E que ponha nele a vida,

A vida que mais ninguém tem.

Então pergunte ao vento,

O que ele tem a dizer.

E tape assim os ouvidos

Por nunca mais te querer.

 
E se o vento se tornar fra

co,

Um furacão ou um tornado.

Veja por onde ele dorme,

Pois ele não fica parado.

O vento
Sinto falta do vento trazendo novas ideias.
Aquelas que ainda irão brotar em mim,
Como brotaram no eterno deserto
E que encontraram nele o jardim.

Mas se perder esse vento,
Que alguém o perca também,
E que ponha nele a vida,
A vida que mais ninguém tem.

Então pergunte ao vento,
O que ele tem a dizer.
E tape assim os ouvidos
Por nunca mais te querer.
 
E se o vento se tornar fraco,
Um furacão ou um tornado.
Veja por onde ele dorme,
Pois ele não fica parado.

Incompletude

Cê sabe bater 
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Ela riu cobrindo o rosto em 1997. Em 2009 voltou 
da padaria trazendo duas caixas de leite. Se conhe-
ceram há três anos numa festa do Gilberto, quando 
ela voltava do banheiro.

   - Oi – ela pisou no pé dele.
   - Olá – ele riu. - Precisa de ajuda?
   - Não, tô bem.
   - Vai vomitar?
   - Não, tô bem. 
 Ela se afastou levando o copo de cerveja dele.
   Ele enviou uma carta pro primo em dezembro. Ela 

viajou de avião pela primeira vez aos quatro anos.
   - Qual seu nome?
   - Quem é você?
   - Você pisou no meu pé. Me deve essa.
   - Te devo o quê?
   - Seu nome.
  - Você primeiro me dá uma cerveja. Essa que 

você me deu tá quente.
   - Eu não te dei. Você tirou da minha mão.
   - Tá me chamando de ladra?
   Ele riu.
   - Não. Estou dizendo que você se apossou com 

delicadeza da minha bebida.
   - Eu não acho engraçado você me xingar de ladra.
   Ele ficou apreensivo.
   - Ok, perdão. Você não é uma ladra. Eu te dei a 

cerveja por livre e espontânea vontade.
   - Quer dizer que eu sou uma bêbada vulgar que 

aceita cerveja quente de estranhos?
   Ele ficou mais apreensivo. Pensou em ir embora.
  Ela riu, como aquela vez em 1997.
   - Meu nome é Júlia. Desculpa, isso estava real-

mente engraçado.
   Ele se envergonhou.
   Qual seu nome?
   - Ítalo – mentira. - Vou no banheiro. Licença.
   Não apareceu mais. Júlia esperou por mais 10 

minutos ele surgir e depois foi procurar. Não o viu 
mais na festa. Perguntou para Gilberto sobre alguém 
chamado Ítalo e ele respondeu que não conhecia 
ninguém com esse nome.

   Ele tropeçou numa pedra na praia em 1996. A 
mãe passou mertiolate e fez um curativo e disse 
nada mais de mar hoje, menino.

Cauli Fernandes

Insurreição
 A tinta está seca e o pás-
saro, cujas penas recebe-
ram um tom de amarelo 
incandescente, move os 
olhos de maneira convul-
siva, atraindo a atenção 
dos transeuntes. Eles 
observam a pintura na 
parede com uma estra-
nha curiosidade. Pensam 
tratar-se de alguma obra 
tecnológica; provavel-
mente uma técnica de 
grafite ainda desconhe-
cida do grande público. 
Rachaduras começam 
a se formar, lascas de 
cimento caem e cobrem o 
chão, as fendas alastram-
-se e circundam todos os 
contornos daquela ave 

Wanderson Mosco

gigante. Desprendem-se 
as asas. Uma multidão 
corre para se esconder 
do animal que, mesmo 
coberto por reboco, ganha 
fôlego em pleno centro 
da metrópole. Algumas 
criaturas destemidas não 
se permitem fugir e ficam, 
hipnotizadas, a assistir 
o espetáculo da vida. O 
animal toma forma com-
pleta, moldado pelos ele-
mentos que antes cobriam 
a parede, e prepara o voo. 
A ave oferece espaço para 
os poucos viventes aglo-
merados ao seu redor, 
que agarram-se como 
podem, ganhando com 
ela o horizonte.

Toda terça

Simone Huck
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Panificadora e Confeitaria 
Pão e Vinho

Trabalhamos com livros sob encomenda

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

Tradução: BERNARDO LINS bRANDãO
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learn the alchemy true human beings know
the moment you accept what troubles you’ve been given, 
the door opens.

Welcome diffi culty as a familiar comrade.
Joke with torment brought by a Friend.

Sorrows are the rags of old clothes and jackets 
that serve to cover
and then are taken off.

That undressing
and the beautiful naked body underneath
is the sweetness that comes after grief

II.
today I see Muhammad ascend
the friend is everywhere, in every action
love, a lattice
body, a fi re
I say, show me the way

you say, put your head under your feet
that way you rise through te stars
and see a hundred other ways to be with me

there are as many as there are
fl ightpaths of prayer at dawn

III.
jars of springwater are not enought anymore
take us down to the river
the face of peace, the sun itself

no ore the slippery cloudlike moon
give us one clear morning after another
and the one whose word remains unfi nished
who is our word as we diminish
idle, though occupied, empty, and open

IV.
You that give new life to this planet,
you that transcend logic, come.
I am only an arrow. Fill your bow with me
and let fl y. Because of this love for you,
my bowl has fallen from the roof.
Put down a ladder and collect the pieces.

People ask, Which roof is your roof?
I answer, Wherever the soul came from
and wherever it goes back to at night,
my roof is in that direction.

From wherever spring arrives
to heal the ground, from wherever searching rises

Oppure in un meriggio d'un ottobre
Dagli armoniosi colli
In mezzo a dense discendenti nuvole
I cavalli dei Dioscuri,
Alle cui zampe estatico
S'era fermato un bimbo,
Sopra i fl utti spiccavano

(Per un amaro accordo dei ricordi
Verso ombre di banani
E di giganti erranti
Tartarughe entro blocchi
D'enormi acque impassibili:
Sotto altro ordine d'astri
Tra insoliti gabbiani)

Volo sino alla piana dove il bimbo
Frugando nella sabbia,
Dalla luce dei fulmini infi ammata
La trasparenza delle care dita
Bagnate dalla pioggia contro vento,
Ghermiva tutti e quattro gli elementi.

Ma la morte è incolore e senza sensi
E, ignara d'ogni legge, come sempre,
Già lo sfi orava
Coi denti impudichi. 

I.
eis a alquimia da condição humana:
no momento em que são aceitas as fadigas
portas se abrem
 
abraçar a difi culdade como a um antigo companheiro
alegrar-se na tormenta
remendar as roupas velhas com a tristeza
e em seguida retirá-las
 
esse despir
o corpo que se encontra por baixo
é a doçura que vem 
após a dor

II.
contemplo a ascensão de Maomé
o Amigo está aqui
em toda parte

o amor é uma corrente
e o corpo
fogo
 
peço-lhe que me mostre o caminho
ele me exorta a deixar a cabeça
sob as solas dos pés
 
tantos são os caminhos de ascensão
quanto preces
ao amanhecer

III.
um jarro de água não mais nos basta
desejamos rio
a face da paz
o Sol
 
não mais a lua sob as nuvens
mas a manhã clara
e a presença daquele cujo trabalho
permanece inacabado
 
para que também o realizemos
ociosos e atentos

IV. 
você que dá vida ao planeta
você que vai para além da lógica, venha!
sou uma fl echa que se estende
no arco do Amado
prestes a alçar vôo
 
por causa do amor

a tigela caiu do telhado
deixe de lado a escada 
para recolher os pedaços
 
onde está o telhado?
de onde quer que a alma venha
para onde quer que ela vá durante a noite
ali ele está
 
de onde quer que surja a primavera para dar vida ao solo
de onde quer que se manifeste o desejo da busca
 
a procura mesma é um traço
do que procuramos
 
mas nos assemelhamos mais ao homem
que monta em um burro
e lhe pergunta para onde ir
 
espere!
pode ser que o oceano
que tanto desejamos
nos queira aqui na terra fi rme um pouco mais
 
todos os variados caminhos que traçamos
sempre acabam por encontrar o mar

Ou mesmo ao meio-dia de um outubro
De harmônicas colinas
Em meio a densas nuvens descendentes
Os cavalos dos Dióscuros,
Perante cujas patas
Eis um menino extático,
Sobre as ondas andavam

(Por um amargo acorde recordado
À sombra de bananas
E gigantes errantes
Tartarugas nos blocos
Da enorme água impassível:
Sob outra ordem de astros
Entre incomuns gaivotas)

Eu voo até a planície onde o menino
Revirando a areia,
Pelo fulgor dos raios infl amada
A transparência dos queridos dedos
Banhados pela chuva contra o vento,
Apreendia os elementos todos.

Mas a morte é incolor e sem sentido
E como sempre, desatenta às leis,
Já o tocava
Com dentes impudicos. 
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Quer revender?

Entre em contato com a gente

Jucélia
(41) 3031-2357
(41) 9663-7557

Démons et merveilles
Vents et marées
Au loin déjà la mer s’est retirée
Démons et merveilles
Vents et marées
Et toi
Comme une algue doucement caressée par le vent
Dans les sables du lit tu remues en rêvant
Démons et merveilles
Vents et marées
Au loin déjà la mer s’est retirée
Mais dans tes yeux entrouverts
Deux petites vagues sont restées
Démons et merveilles
Vents et marées
Deux petites vagues pour me noyer.

Demônios, maravilhas
Ventos e vazantes 
As marés se retiram, distantes
Demônios, maravilhas
Ventos e vazantes 
E você
Como uma alga no lento afago do vento
Sonha na areia do teu leito em movimento
Demônios, maravilhas
Ventos e vazantes
As marés se retiram, distantes
Mas ao ver de perto os teus olhos entreabertos
Duas ondinhas ficam entre os amantes
Demônios, maravilhas
Ventos e vazantes
Duas ondinhas para me afogar em instantes.

Tradução: adriano scandolara
Sables mouvants

Jacques Prévert
Areia movediça

Ou mesmo ao meio-dia de um outubro
De harmônicas colinas
Em meio a densas nuvens descendentes
Os cavalos dos Dióscuros,
Perante cujas patas
Eis um menino extático,
Sobre as ondas andavam

(Por um amargo acorde recordado
À sombra de bananas
E gigantes errantes
Tartarugas nos blocos
Da enorme água impassível:
Sob outra ordem de astros
Entre incomuns gaivotas)

Eu voo até a planície onde o menino
Revirando a areia,
Pelo fulgor dos raios inflamada
A transparência dos queridos dedos
Banhados pela chuva contra o vento,
Apreendia os elementos todos.

Mas a morte é incolor e sem sentido
E como sempre, desatenta às leis,
Já o tocava
Com dentes impudicos. 
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Su luna de pergamino 
Preciosa tocando viene 
por un anfibio sendero 
de cristales y laureles. 
El silencio sin estrellas, 
huyendo del sonsonete, 
cae donde el mar bate y canta 
su noche llena de peces. 
En los picos de la sierra 
los carabineros duermen 
guardando las blancas torres 
donde viven los ingleses. 
Y los gitanos del agua 
levantan por distraerse, 
glorietas de caracolas 
y ramas de pino verde.
          
Su luna de pergamino 
Preciosa tocando viene. 
Al verla se ha levantado 
el viento que nunca duerme. 
San Cristobalón desnudo, 
lleno de lenguas celestes, 
mira la niña tocando 
una dulce gaita ausente.
Niña, deja que levante 
tu vestido para verte. 
Abre en mis dedos antiguos 
la rosa azul de tu vientre.

Preciosa tira el pandero 
y corre sin detenerse. 
El viento-hombrón la persigue 
con una espada caliente.
Frunce su rumor el mar. 
Los olivos palidecen. 
Cantan las flautas de umbría 
y el liso gong de la nieve.
¡Preciosa, corre, Preciosa, 
que te coge el viento verde! 
¡Preciosa, corre, Preciosa! 
¡Míralo por dónde viene! 
Sátiro de estrellas bajas 
con sus lenguas relucientes.
          
Preciosa, llena de miedo, 
entra en la casa que tiene, 
más arriba de los pinos, 
el cónsul de los ingleses.
Asustados por los gritos 
tres carabineros vienen, 
sus negras capas ceñidas 
y los gorros en las sienes.
El inglés da a la gitana 
un vaso de tibia leche, 
y una copa de ginebra 
que Preciosa no se bebe.
Y mientras cuenta, llorando, 
su aventura a aquella gente, 
en las tejas de pizarra 
el viento, furioso, muerde.

Sua lua de pergaminho
Preciosa tocando vem
por um anfíbio sendeiro
de cristais e de louros leves.
O silêncio sem estrelas,
fugindo do sonsonete,
cai onde o mar bate e canta
sua noite cheia de peixes.
Nos altos picos da serra
carabineiros dormecem
vigiando as brancas torres
onde vivem os ingleses.
E a ciganagem da água
levanta co’ algum prazer,
carrosséis de caracóis
e ramos de pinho verde.

Sua lua de pergaminho
Preciosa tocando vem.
Ao vê-la se põe erguido
o vento que não dormece.
São Cristóvão desnudado,
cheio de línguas celestes,
olha a menina tocando
uma doce gaita ausente.
Moça, deixa que levante
teu vestido para ver-te.
Abre em meus dedos arcaicos
a rosa azul de teu ventre.

Preciosa atira o pandeiro
e corre sem se deter.
O vento-machão persegue
com espada incandescente.
Franze seu rumor o mar.
Olivas empalidecem.
Cantam as flautas de sombra
e o liso gongo da neve.
Preciosa, corre, Preciosa,
que te agarra o vento verde!
Preciosa, corre, Preciosa!
Olha por onde ele vem!
Sátiro de estrelas baixas
com suas línguas reluzentes.

Preciosa, cheia de medo,
entra na casa existente,
mais acima dos pinheiros,
consulado dos ingleses.
Assustados pelos gritos
três carabineiros vêm,
suas negras capas cingidas
e gorros em suas frentes.
O inglês dá à cigana
um copo de um morno leite,
e uma taça de genebra
que Preciosa, então, não bebe.
E enquanto conta, chorando,
a aventura àquela gente,
nas telhas de ardósia o vento,
furioso, mete-lhe os dentes.

Preciosa y el aire
garcía lorca Tradução: V
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 Das chaminés das casas 
florescia a fuligem cinza 
dos fogões à lenha, que 
aumentavam passo a 
passo enquanto o inverno 
se aproximava. Mesmo 
trancado em qualquer um 
dos quartos era possível 
ouvir o pianinho da casa 
vizinha que, de tão desa-
finado, soava feito um 
xilofone triste, trazendo 
o signo do mau agouro 
que ninguém acreditava, 
afinal, de vulgar já bas-
tava a vida.

Todas as casas pareciam 
incrivelmente iguais, com 
suas varandas amplas e 
com piso vermelho. A 
única coisa que se alter-
nava entre um vizinho e 
outro era a cor de cada 
casa, que pertencia à esco-
lha de cada um. Mas o piso 
vermelho era imprescin-
dível, ao modo de uma 
lei inconsciente que todos 
seguiam. Até mesmo o 
interior das residências 
guardava certas seme-
lhanças, como os lustres 
que tinham a feição monó-
tona das flores mortas 
ou murchas. Nada, abso-
lutamente nada, parece 
resplandecer um pingo 
de alegria e felicidade – ou 
mesmo alguma forma de 
efêmero contentamento.

Já as pessoas eram feitas 
como manequins, com 
passos escassos e frases 
cansadas, talvez retiradas 
ou encontradas sob as 
pedras que se amontoa-
vam perto dali e formavam 
o lugar preferido para 
que matilhas de crianças 
se tornassem explorado-
res, caçadores ou ladrões 
fugitivos de algum xerife 
americano – embora elas 
nunca soubessem ao certo 
o que toda essa cena de 
faroeste significasse.

Outros pequenos se 
amontoavam em um ter-
reno que fazia às vezes 

de praça e, sobre tábuas 
estendidas em cavaletes, 
desenhavam com algo que 
não passava de um toco de 
giz de cera. Ali eles tinham 
um refúgio à realidade.

Naquele turbilhão de 
crianças se via de tudo. Já 
era possível identificar os 
tipos adultos: os margi-
nais, os doutores, os pre-
guiçosos, os pederastas, 
as prostitutas. Estes dois 
últimos nem tão comuns 
quanto os antecessores. 
Outro ponto: eram eles, 
sem dúvida, os tipos mais 
inofensivos e pacíficos 
e que, certamente, não 
escolheram e, sim, foram 
escolhidos. 

Os sentimentos eram 
parcos, mas os desejos 
profundos. E cada pessoa 
ali – fosse velho, novo, 
homem, mulher – ficava 
enfileirado feito fantoche 
esperando a ordem à 
movimentação. Por isso, 
eram quietos e só faziam 
barulhos na intimidade.

Não era incomum ouvir 
os gritos de um cachorro 
e pouco depois vê-lo 
correndo em três patas 
porque algumas crianças 
resolviam fazer pirraça 
com o bichinho e acabam 
por machucá-lo. Conta-se, 
naquelas redondezas, de 
que, certa vez, um grupo 
de quatro ou cinco crian-
ças resolveu amarrar a 
perninha de um vira-lata 
que perambulava por ali. 
Quando conseguiram a 
corda, perceberam que 
se tratava, na verdade, 
de um fio elétrico desen-
capado. No afã de tentar 
fugir, o cachorro acabou 
puxando demais e quase 
teve a pata dilacerada pela 
brincadeira das crianças. 
De uma forma ou de 
outra, aquilo era visto 
como algo normal e pais e 
mães não se afetavam com 
uma situação grotesca de 

diabólica como tal.
As ruas que cruzavam 

o lugar não passavam de 
becos e ruelas, que aten-
diam por um nome numé-
rico ou então era a rua do 
fulano de tal, caso naquela 
toca alguém, com algum 
renome, se escondesse. 
Não viviam como bichos, 
pois alguns cachorros e 
gatos viviam melhor que 
aquela gente de rosto triste 
e feições pesadas, não de 
quem sofre, mas de quem 
não consegue receber a ale-
gria do alvorecer ou exati-
dão no anoitecer. Assim, 
iam existindo para, pouco 
a pouco, se desfalecerem 
em alguma manchete de 
um jornal vermelho. Como 
não tinham título, as man-
chetes eram curtas, muitas 
vezes, frases feitas que se 
repetiam em um ciclo sem 
fim de amargura.

Nos arredores havia 
um terreno que se asse-
melhava a um mata-
gal, repleto de peque-
nos arbustos, árvores de 
médio porte e diversas 
espécies de vegetação ras-
teira. Alguns chamavam o 
lugar de Vazio. Ao mesmo 
tempo em que aquela 
microfloresta era habi-
tada por tipos de matos e 
pequenos animais e inse-
tos, não havia nada ali. As 

crianças entravam muito 
pouco naquele quadrante, 
somente alguns casais se 
aproveitavam do silêncio 
e dos lençóis naturais de 
gramíneas para rezar juras 
eternas de um amor pueril. 
O lugar não lembrava em 
nada Macondo, muito 
menos Lilliput.

Como a pobreza não 
permitia, poucos livros 
podiam ser encontrados 
no vilarejo, tampouco a 
escola tinha exemplares 
suficientes para sustentar 
um grupo de leitores. 
Daniel, o menino de ten-
dências distantes, possuía 
uns míseros exemplares. 
Seu predileto contava a 
história de homem de 
nome difícil e com beleza 
proporcional a essa difi-
culdade fonética. Mas de 
tão belo, achava-se o dono 
do mundo, praticando 
alguns deslizes morais 
e que o fizeram pactuar 
com alguma força desco-
nhecida que aprisionaria 
a passagem dos anos em 
um retrato pintado por um 
artista amigo.

Daniel se impressio-
nava com o relato, porém, 
mais impressionadas 
ficavam as outras pessoas 
quando ele lhes contava 
a história. Coravam de 
tanta vergonha. Esse 

livro é imoral, diziam. Nem 
moral, nem imoral, apenas 
muito bem escrito, traçava 
ele a linha entre a ignorância 
e a sabedoria.

Assim, tentava Daniel 
proteger-se das ofensas e 
escondia-se em casa e lia e 
relia os poucos volumes que 
tinha. Sua casa não passava 
de umas parcas tábuas levan-
tadas e que formavam um 
quadrado um tanto irregular. 
O telhado de zinco não era 
nem um pouco aprazível: 
no verão transformava a 
morada em um inferno, no 
inverno o gelo imperava 
sem dó. Era uma das únicas 
moradas a não contar com o 
piso vermelho.

Com os olhinhos vidrados 
e a mão como apoio, Daniel 
folheava e folheava, espe-
rando encontrar alguma 
coisa que pudesse fazê-lo 
fugir da realidade equi-
vocada na qual existia. 
Pensava ele que poderia 
encontrar alguma salvação 
naquele grosso volume 
sobre as ruas de Dublin e 
que, como disse um profes-
sor seu, parecia um mapa 
da cidade, totalmente des-
critivo. E permanecia ali, 
de auroras ao cair da noite. 
De domingo a domingo. 
Talvez, fosse a única pessoa 
genuinamente feliz naquele 
lugar. 

Diário de um eunuco
Jonathan Silva

Ricardo Pozzo
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A década que começara tinha sido devasta-
dora para ele. Os alicerces pelos quais erigiu 
toda sua identidade estavam destroçados 
por incertezas e medos. Era incapaz de sentir 
alguma coisa e isso já fazia três, quatro meses. 
Sua paixão pelo jornalismo transformava-se 
em desilusão na mesma medida em que o 
próprio jornal onde trabalhava era consumido 
por uma inevitável sensação de obsoletismo. 
Tudo parecia perder importância e, agora, 
sentado naquela poltrona de couro branca que 
um dia foi a coisa mais moderna da loja mais 
moderna de sua cidade, olhando para aquela 
pilha de dvd's de filmes que o definiram a 
vida inteira, sentia-se como um personagem 
de série de TV cancelada. Era como se a per-
sona que ele criara estivesse preso a um tempo 
que ficara para trás. O seu universo particular 
acabara ou fora drenado por um buraco negro 
de pessimismo e vacuidade. Os cds na outra 
estante eram verdadeiros emblemas de um 
sujeito que, em questão de dois ou três anos, 
tornara-se ultrapassado. Pagou caro nos cds 
importados, mas hoje isso parecia estúpido 
porque aqueles objetos significavam apenas 
que os dias já haviam sido melhores. Ou mesmo 
a poltrona branca onde estava sentado, que 
outrora fora moderna, agora era simplesmente 
uma poltrona cafona. Olhando bem, a sua casa 
era um resumo de como se sentia: obsoleto, 
cancelado, cafona. Horrível.O
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Benett

Choro nostradâmico
revida ao tapa do berço

silencia o mundo

Panela vazia
caixa de repercussão
afina o instrumento

Infância no morro
pipa caindo, pelada

vida corre atrás

A vida no céu
desde o chão até às nuvens

tem forma de cão

Estrelas cadentes
cruzam olhos assustados

em balas amargasD
ez
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Carlos Pegurski
O avião destino

raspa a estrela com a asa
pulveriza o pó

À pele e descalço
luta se esquiva se esconde

o inverno descobre

Aqui já o menino
empenhou a vida, única

escapou do vento

Aqui jaz o frio
que adormeceu e cobriu

menino de terra

Vidas são moeda
letras e palavras não

são bem mais que isso
Simone Huck

Dez ilusões
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Correu muito até tomar impulso e pular o muro. Do outro 
lado, mostrava a língua de fora de tanto esforço e cansaço. Pés 
descalços. Alma leve como o branco das donas-de-casa. Havia 
muito tempo que queria ver o mundo lá fora e experimentar 
a vida e suas infinitudes. Alma leve como a vela dos barcos 
brancos ancorados e puros. Catamarã sem dono. Correr para 
não ser pega. Vai deixando para trás uma vida de tormentas 
para cair na teia límpida da imaginação. Deixa casas e muros 
para trás, enquanto a poeira sai apressada por debaixo da sola 
dos pés. Depois de muitas esquinas, a salvação. Sentia-se bem 
e livre. Começou a andar a passos normais. Ali ninguém a 
poderia reconhecer. Entrou no primeiro bar que avistou e pediu 
uma cachaça pequena. Gastou a única moeda que tinha. Achou 
que faltou mais uma para completar o valor. Mas o dono da 
pocilga, com sua pança imensa, deixou o drama pra depois. 
A pobre estava descalça, desgraçadamente descabelada e per-
dida. A cachaça a ajudaria a enfrentar o mundo. Esquentaria o 
peito magro cheio de imaginação pura. Tomou de um só gole a 
cana ardida e seguiu pela rua. Sem rumo. Catamarã com velas 
obedecendo ao vento. O vento era de Deus. Ar puro e certeiro. 
Pulava muros e trazia alegria.

Atravessou a avenida, desviando de caminhões imensos de 
cargas desequilibradas. Chegando ao outro lado, não reconheceu 
rosto algum. Ninguém que pudesse lembrar a última vez que 
saltou a muralha para navegar no mar azul. Pessoas estranhas, 
muito sujas e com frases desconexas. Não era isso que havia pla-
nejado enquanto enjaulada. Do último passeio dado há alguns 
anos até hoje, sentia que a gente estava mudada, com hábitos 
enlouquecidos. Apertou o passo. Acelerou até a poeira se misturar 
com ar e deixar aquela nuvem enorme suspensa. Correu muito até 
perder o fôlego. Começou a ver lojas. Muitos bares. E mais gente 
com cara de enjaulada, mesmo estando livre como o mar imenso. 
Passou em frente a uma loja de bugigangas usadas. Livros com 
mofos. Brinquedos velhos. Sombrinhas antigas. Bem no fundo 
da loja, um espelho enorme. Andou passo por passo, como se 
pisasse em ovos de codorna, para que a vendedora, velha de 
óculos tortos e cachecol vermelho, não a apanhasse com o olhar. 
Estava descalça. Foragida de jaula. Aproximou-se do espelho 
imenso. Havia muitos anos que não via o próprio reflexo. Estava 
mudada. Mais morena. Com os cabelos curtos ensebados. Tinha 
mais rugas. O olhar estava pesado. Os lábios escuros. Não era ela. 
Não era possível. Não fazia nada enquanto estava por detrás dos 
muros imensos. Por que tanta mudança? O tempo era um mar azul 
imutável. Passava como o vento nas velas do catamarã. Sempre 
na ponta dos pés. Traiçoeiro. Correu rápido por ela, alcançou-a, 
ultrapassou-a. Ela perdeu. Uma lágrima quente correu o rosto 
sujo de poeira sem que ela esperasse. Levou um susto e quase 
caiu do catamarã. Saiu rápido da loja, sob os gritos da velha de 
cachecol que nem notou que a pobre não roubava nada.

Correu muito. Correu do tempo. Correu dela própria. Fez o 
caminho inverso, até perder o fôlego e recuperá-lo para perder 
tudo depois de novo. A jaula se aproximava. Precisava do ar 
viciado que havia depois da muralha. Queria como nunca 
abandonar o barco para sentir-se fechada para sempre. Sem se 
olhar. O oceano não era imenso. Não era azul. Antes de tomar o 
impulso para pular o muro de volta, deixou no chão o catamarã 
desarmado. Dentro dele havia um bilhete com anotações sobre 
tempo. Deixou a imaginação pura descansando. Tudo o que ela 
queria agora era descansar os pés empoeirados na cama dura 
do cárcere doce.

Impreterivelmente 
mar

Munique Duarte

No verão
o guarda-sol, às vezes,

aguarda chuva.
 

Também são felizes
as crianças pintadas
nas poças da chuva

 

No primeiro calor
surgem flores
de todas as rimas

Luis Dill

Simone Huck
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 A rede balança diante da 
noite. A folha de um manus-
crito voa sobre o tapete de 
grama japonesa, envolta em 
uma dança sem sentido. O 
imenso Urso, enrolado em 
sua rede de palha, ressona. 
Um último beija-flor ainda 
circula diante de um mimo-
-de-vênus, sua iguaria predi-
leta, com flores amplas que 
lhe servem de plataforma 
para mergulhos na escuri-
dão. A planta é um presente 
do indigenista Augusto 
Ruski, um frequentador 
discreto do jardim suspenso. 
Há uma imensa palmeira, 
onde os sabiás pousam para 
cantar antes das cinco da 
manhã, se antecipando ao 
despertar dos gatos. Uma 
mangueira, cheia de carloti-
nhas, descansa dos sanhaços 
que, durante o dia, não a 
deixam em paz.

Numa das margens do ter-
raço está a Árvore do Fruto 
Proibido. Trata-se de goia-
beira, verde, altiva, repleta 
de goiabas vermelhas, que 
jamais podem ser provadas, 
porque o proprietário as des-
tinou aos pássaros da tarde, 
que visitam seu jardim movi-
dos pela fome mais aguda: a 
do fim do dia. Nessas horas, 
ele se instala em um banco 
de madeira, saca do binóculo 
embaçado e, respirando com 
delicadeza, se põe a vigiar 
à distância o banquete dos 
passarinhos. Ergueu, nesse 
chão, o seu pequeno éden e 
agora, como um deus deli-
cado e bonachão, não quer 
mais interferir no mundo 
que criou. Deus se torna, 
então, um par de olhos que 
vigia em silêncio.

Em outro canto, se ergue 
a Menor Mangueira do 
Mundo, como ele a batizou, 
árvore estranha que um 
amigo, fazendeiro no Havaí, 
trouxe certa tarde no bojo 
de um engradado. O Urso 
atribui a essa árvore poderes 
extraordinários. Temendo 
seus fluidos secretos, sub-

mete-se à viscosidade 
do mundo e evita tocá-la 
sem necessidade. Jabuti-
cabas, romãs, carambolas, 
araçás, amoras, pitangas 
e cajus flutuam na névoa 
da noite, sustentados por 
pequenos fios verdes, 
ramos entrelaçados em 
folhas delicadas, que 
cobrem a escuridão com 
seu rendado vegetal. A 
brisa marinha sacode os 
caules finos e as folhas 
escuras. A rede, então, 
ressona.

Agora, faz um breve 
movimento. Aquieta-
-se. Vira-se mais uma 
vez. Podemos ver nosso 
personagem como um 
imenso animal deitado, a 
ronronar sua preguiça — 
um Urso Deitado, deno-
minação que lhe confere 
uma justa aura senhorial. 
Arriscamo-nos, aqui, a 
adotá-la. A imagem de 
um urso nos serve para 
definir um temperamento 
e sublinhar uma visão de 
mundo. É estranha, talvez 
perigosa, mas por que des-
prezá-la? Outras folhas 
manuscritas, imantadas 
pelo vento, rodopiam a 
seus pés, formando um 
pequeno rodamoinho 
de letras, embaralhadas 
e zonzas, que parecem 
sugar a noite para dentro 
de casa. O Urso estica um 
dos braços, ainda de olhos 
fechados, mas não pode 
alcançá-las. Aquieta-se. 
O vento sudoeste, que 
surge ao largo das ilhas 
Cagarras — marca do 
sul perfeito —, às vezes 
entra pela cobertura à 
velocidade de 100 km/h. 
A essa hora, por volta das 
nove da noite, porém, ele 
chega em ritmo suave e se 
limita a alisar as plantas 
com seu bafo de oceano.

O jardim é circular — 
na verdade, é quadrado. 
No lado leste, há uma 
mangueira carregada de 

pássaros, na mira do velho 
banco de madeira, agora 
vazio. No lado oposto, em 
um outro banco verde, 
o Urso se posta no fim 
da tarde para assistir ao 
mergulho do sol poente 
no mar grosso e ao nas-
cimento das luzes da 
cidade. Já sentado em sua 
rede, mas ainda ausente, 
ele toma lentamente ares 
de fazendeiro. Um “fazen-
deiro do ar”, para usar a 
expressão cunhada por 
seu amigo, o cronista 
Paulo Mendes Campos. 
A fazenda se localiza 
na rua Barão da Torre, 
número 42, atrás da praça 
General Osório, postada 
no décimo terceiro andar 
do edifício Barão de Gra-
vatá, no Rio. A varanda 
de frente dá para o oceano 
Atlântico. Lá está o arqui-
pélago das Cagarras, com 
suas quatro ilhas: Cagarra, 
Laje da Cagarra, Palmas 
e Comprida. Além, mais 
três ilhas solitárias: a 
Redonda, a Laje Redonda 
e a Filhote. O Urso conhece 
seus nomes e suas silhue-
tas de cor.

Rubem Braga — esse é 
o nome civil do imenso 
e doce Urso que começa-
mos a retratar — costuma 

vasculhar o oceano azul 
com uma velha luneta 
e, nessas horas, o amigo 
Paulo o vê como um lobo 
do mar aposentado, tal 
qual o personagem de 
Joseph Conrad. Vinicius 
de Moraes, outro amigo 
fiel, também prefere a 
imagem do lobo. Mas, 
diante desse homem 
pesado e grandalhão, a 
ideia de um urso parece 
inevitável. Agora mesmo, 
podemos vê-lo a arrastar 
seu corpo peludo diante 
da noite, a cabeça pen-
dendo de leve para frente, 
vastos bocejos a entoar 
sua preguiça. As costas 
de seu navio suspenso, se 
preferirmos ver as coisas 
assim, dão para a favela. 
Se olha para a direita, o 
fazendeiro pode ver edi-
fícios cravejados de luzes, 
emitidas pelas luminárias 
de consultórios médicos e 
clarões ameaçadores que 
escorrem dos focos dos 
dentistas. Se prefere olhar 
para a esquerda, com 
ajuda da luneta, poderá 
ter a sensação de que vê 
o amigo Millôr Fernan-
des trabalhando em seu 
estúdio, localizado em um 
prédio próximo. A cidade 
está sob controle. Pode-

mos pensar, então, em um 
jardim de popa, um desses 
terraços que, nos grandes 
navios, antecipa as acomo-
dações do comandante. 
Braga, ali, é um comandante 
do ar.

A margem norte do jardim 
tem como paisagem o mar 
azul, a essa hora negro. 
Quando o Urso se ergue de 
sua rede, depois de muito 
resistir, é o oceano, e não 
mais a terra firme, que lhe 
aparece ao alcance da vista. 
O jardim se assemelha, 
então, a um navio de con-
creto, guiado por um Noé 
que, em lugar dos animais, 
tivesse preferido a grandeza 
silenciosa das plantas; e que, 
distraído, estacionou sua 
arca sobre um prédio de 
apartamentos em Ipanema. 
De sua rede, ele controla os 
quatro cantos da cobertura, 
como se estivesse no topo de 
um farol. Balança para frente 
e para trás, ritmadamente, 
enquanto come jabuticabas 
e cajus. Folheia um livro. 
Depois, em um caderno 
escolar, rascunha alguma 
coisa. Levanta a vista e vigia 
o mar aberto.

Com o passar dos anos, 
conforme os edifícios se 
erguem em torno de seu 
jardim, ele se inquieta. Teme 

O Urso no convés
José Castello

Aline Lima
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bocas de concreto, trague 
seu paraíso. Mas a natu-
reza também o ameaça. 
Coqueiros, repletos de 
frutos, são podados todo 
mês para que não atraiam 
a insanidade dos raios. A 
cobertura está na mira de 
todas as tempestades. O 
Urso, ao ouvir um trovão, 
em vez de olhar para os 
céus como todos fazemos, 
olha para frente. Tem o 
infinito bem diante de 
si, como um cachorro de 
estimação, dócil e confiá-
vel, acossado por pulgas 
estelares. Mas os raios, 
com seus estrondos, o 
deixam de cabelos em pé. 
Os cabelos grisalhos de 
Rubem Braga se contor-
cem então como serpentes 
amestradas, movidas pelo 
assovio do vento marinho. 
As sobrancelhas se enros-
cam sobre os olhos, como 
trançados de proteção, 
ou óculos erguidos de 
um aviador displicente. 
O Urso tem a camisa 
semiaberta, e os pelos 
cinzentos, quase brancos, 
se estufam em arabescos. 
Ele se espreguiça, fecha os 
olhos mais um pouco para 
fazer uma breve faxina 
dentro de si mesmo — o 
sono, como diz um jovem 
escritor, costuma desca-
belar a alma — e se põe a 
caminhar.

Aqui, a seus pés, no 
terreno em que as folhas 
manuscritas rodopiam 
e saltam, estão as flores. 
Nas fronteiras leste e oeste 
do terraço, o pomar com 
seus frutos. Na margem 
sul, a horta — e diante 
dela, negra e ressecada, 
a favela imensa, imagem 
que o Urso cultiva como 
a de um antijardim. Não 
há esperança capaz de 
regar aquelas casas de 
madeira que tremem ao 
vento, monstros miserá-
veis com suas antenas de 
tevê, frágeis e sumárias, 
espetadas na cabeça. Uma 
grade de hastes de ferro, 
coberta de buganvílias, 
estabelece um limite ima-
ginário entre o Urso e 
sua mata, de um lado, 

e a selva urbana, encar-
nada naqueles casebres 
fétidos, naquela parede 
de alvenaria e papelão, 
que se ergue como uma 
muralha e a partir da qual 
a natureza acaba, e começa 
a insanidade do homem. 
Ele vasculha a favela com 
um olhar perdido, pensa 
nos políticos fazedores de 
promessas, nas grandes 
mentiras da ideologia e 
se enoja.

O Urso se espreguiça, 
ruminando ainda um 
resto de sono, enquanto 
caminha pelo jardim sus-
penso. Ele passeia orgu-
lhoso entre as plantas, 
regador na mão e pose 
de jardineiro. Apesar dos 
pelos e do porte pesadão, o 
Urso tem mãos delicadas, 
revestidas por pele de 
moça. É, também, atento 
e sensível ao mundo que 
o circunda. Braga é, antes 
de tudo, um homem ensi-
mesmado e quieto. Vive 
fechado em si mesmo e em 
sua levíssima tristeza. É 
cordato, lento e melancó-
lico, atributos psicológicos 
que reforçam a imagem 
de um animal perdido 
na selvageria da cidade. 
Gosta da solidão e sem ela 
não sabe viver.

O amigo Paulo Mendes 
Campos adentra o terraço. 
Examina-o de alto a baixo, 
dá um sorriso amoroso e 
diz: “Descobri o que você 
é. Você é um fazendeiro 
do ar.” Braga nem sequer 
sorri. Ergue-se, toma 
Paulo pelo braço e o leva 
até uma garrafa de uísque. 
Os dois homens, pouco 
depois, se debruçam em 
silêncio na murada da 
cobertura. Na varanda 
que dá para o Atlântico, o 
cronista passa a vasculhar 
o cenário com sua luneta. 
Paulo, enquanto isso, o 
olha. Também prefere 
vê-lo não como um Urso, 
mas sim como um lobo do 
mar aposentado, exilado 
em sua solidão. Urso ou 
lobo, Braga é frequen-
temente “animalizado” 
pelos amigos, recurso que 
vem apenas sublinhar a 
relação estreita que o cro-

nista tem com a natureza. 
Em sua cobertura, sem se 
importar com isso, o Urso 
age como um pioneiro da 
consciência ecológica.

Quando tem visitas, 
ele se torna um rigoroso 
cicerone da mata. Vai 
logo exibir os encantos 
da envergonhada dor-
mideira, com trançados 
de flores róseas que mar-
geiam a fronteira sul, 
suaves em seus melindres 
e sua timidez de planta. 
Vai mostrar também a 
espirradeira, que guarda 
sob o veludo de suas flores 
segredos tóxicos. Um 
visitante desprevenido 
se aproxima da murada 
e lança os olhos para 
baixo. Toma um choque. 
Sua visão é, primeiro, 
tragada pela altura. Os 
olhos do visitante des-
pencam então sobre um 
asfalto fervente, pontuado 
por automóveis, fumaça, 
pedestres que cruzam a 
rua apressados, crianças 
alvoroçadas, um cami-
nhão de lixo que digere 
os restos urbanos e arrota 
fumaça.

O Urso se aproxima 
do visitante e o acalma. 
“Como você conseguiu?”, 
o amigo pergunta. Braga 
agora se dá conta de que 
é carregado por uma 
espécie de jardim voador. 
Torna-se, então, um prín-
cipe antigo e poderoso, 
a navegar os ares em 
sua nave vegetal. Jardim 
suspenso sobre a cidade, 
navegando a 50 metros de 
altura, um paraíso incrus-
tado na selva urbana 
a tentar desmenti-la, a 
cobertura de Rubem Braga 
não parece fazer parte do 
real. Atravessa, pesada e 
imóvel, o céu estrelado 
com a arrogância de um 
zepelim. Ali, naquela 
navegação fixa, pois o que 
se move é a paisagem, o 
Urso se sente protegido. 
A vista, da murada de 
concreto, desmente esse 
sentimento, mas ele não 
se abala. Aquele aparta-
mento é a última fronteira 
de sua intimidade.

Braga pede que o amigo 

Paulo se sente um pouco, 
tome um bom gole de 
uísque e o ouça. Na cober-
tura de Rubem Braga, 
duas coisas não faltam 
jamais: um uísque de 
qualidade e alguns biscoi-
tinhos, comprados a quilo 
na padaria da esquina. 
Raramente, serve-se algo 
além disso. Braga quase 
nunca dá festas. A cober-
tura é uma open house, 
e os iniciados sabem que 
basta subir a escada ladri-
lhada que conduz do 
décimo segundo andar à 
porta — que jamais está 
chaveada —, empurrá-la 
e pronto: a noite, a grande 
delícia que o Urso tem a 
oferecer, está servida. Ali, 
terreno governado pela 
informalidade, ninguém 
precisa chegar e cumpri-
mentar o dono da casa. O 
anfitrião, na maioria das 
vezes, encara o recém-
-chegado como se ele esti-
vesse desde muito tempo 
a seu lado. Os protocolos 
não sobem à cobertura. 
São barrados na entrada.

Esse paraíso urbano tem 
um padrinho: o fazen-
deiro e empreiteiro Juca 
Chaves, um homem que 
desnorteia seus amigos 
com ideias desproposita-
das e acessos de roman-
tismo. Nos anos 60, Juca 
constrói um bar em pleno 
centro da cidade, o céle-
bre Juca’s Bar, no Hotel 
Ambassador, só para se 
encontrar com os com-
panheiros que, de outra 
forma, perderia de vista. 
Amigo de Tom Jobim, 
Vinicius de Moraes, Dori-
val Caymmi e de Juscelino 
Kubitschek e seu séquito 
de engenheiros e arqui-
tetos visionários, Juca é 
uma espécie de catalisa-
dor de afetos. Um dia, 
decide fazer um jardim 
suspenso no novo prédio 
que está construindo, o 
edifício Barão de Gravatá, 
em Ipanema, em pleno 
coração urbano do Rio 
de Janeiro. Movido pela 
força pura da amizade, 
o engenheiro toma outra 
decisão repentina: quer 
“dar” aquela cobertura 

a seu amigo Rubem Braga. 
Explique-se bem: vende-a 
em condições impensáveis, 
movido apenas pela certeza 
de que ali está o destino do 
amigo.

Uma planta básica é assi-
nada por Sérgio Bernardes. 
O Urso, porém, mexe e 
remexe naquele desenho, 
adaptando-o aos formatos 
de sua têmpera de fazen-
deiro. Mas não perde, com 
isso, nem uma gota de rea-
lismo. Decidido a construir 
um jardim no topo de um 
prédio de apartamentos, 
Braga deve primeiro se 
munir de paciência. Antes 
de tudo, manda fazer duas 
lajes sob o chão, ambas 
impermeabilizadas. Passa, 
por cima delas, uma terceira 
camada — previdente — de 
impermeabilizante. Sobre 
essa capa protetora, instala 
mais um dispositivo de 
segurança: imensas bande-
jas de alumínio grosso, que 
têm como função conter o 
crescimento das raízes das 
plantas. Só então cobre as 
quatro alas do jardim sus-
penso com 40 centímetros de 
terra que não só abrigam as 
plantas, como formam uma 
cama isotérmica que veste a 
laje e a protege da dilatação 
no calor e da contração no 
frio. No sétimo dia, então, 
esse Noé camponês pode, 
por fim, sonhar.

A área que circunda o apar-
tamento de cobertura e que 
forma o jardim suspenso, 
a rigor, não pertence ao 
cronista, mas ao condomí-
nio do edifício. Mas jamais 
nenhum morador ousa 
contestá-lo. Uma exceção é 
um senhor que, certa vez, é 
eleito síndico. Numa visita 
protocolar, e depois de 
explicar a situação jurídica 
do apartamento, ele arrisca: 
“Como o senhor receberia 
seus vizinhos se desejas-
sem frequentar a cobertura 
do prédio?” O Urso não se 
altera. Com o ar mais calmo 
que pode exibir, encara 
docemente seu interlocutor 
e diz: “À bala.” O síndico 
nunca mais ousa tocar no 
assunto.

O Urso se posta no convés 
de sua cobertura, obser-
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os astros. Conhece a posição 
de cada planeta e cada estrela 
pelo nome. Sua biblioteca 
não tem apenas uma vasta 
coleção de livros de botâ-
nica, tem também muitos 
volumes de astrologia. A 
natureza, para Braga, se 
estende pelo céu aberto sob 
o qual a cobertura navega. A 
natureza é, para ele, um mis-
tério — e mistérios existem 
para serem desafiados, e não 
cultivados como segredos. 
Quando chove, Braga se 
joga no imenso sofá de couro 
que tem na sala. Limita-se a 
mudar seu posto de obser-
vação, mas a displicência e 
languidez são as mesmas. A 
fama de preguiçoso se alas-
tra. Parece ter ultrapassado o 
prestígio de outros grandes 
preguiçosos, como o amigo 
Dorival Caymmi. Alguém 
repete, então, a piada mal-
dosa: “Perto do Braga, o 
Caymmi é considerado 
operário padrão.” Ele ri.

Não é fácil administrar um 
paraíso. O amigo Edvaldo 
Pacote chega, um dia, para 
uma visita. Encontra o cro-
nista desconsolado, diante 
de uma gaiola dourada onde 
ele guarda um pequeno 
tesouro: um rouxinol da 
Amazônia. “Ele está muito 
doente. Vai morrer”, sus-
pira. “E onde poderei arran-
jar outro?” Pacote volta para 
casa decidido a combater a 
melancolia do amigo. Na 
manhã seguinte, em seu 
escritório na TV Globo, liga 
para a TV Marajoara, em 
Manaus, e fala com o diretor 
e empresário Rômulo Maia. 
Relata, então, a angústia de 
Braga. “Pode deixar”, ouve, 
“eu consigo outro rouxinol.” 
Alguns dias mais tarde, o 
telefone toca no escritório 
de Pacote. É Maia. “Está 
complicado cumprir aquela 
promessa”, diz. “O rouxinol 
é uma espécie em extinção 
e não pode ser negociado.”

Mesmo assim, duas sema-
nas depois, Maia dá outro 
telefonema avisando que 
conseguiu o pássaro. “Vai 
em um avião da FAB”, 
avisa. “E como faço para 
pegar?”, Pacote quer saber. 
“Não se preocupe. O rou-

xinol será entregue na 
casa de Rubem Braga.” 
A encomenda chega dois 
dias depois da morte do 
primeiro rouxinol. Mas 
o destino é traiçoeiro: o 
rouxinol substituto, pro-
vavelmente estressado 
pela viagem, morre logo 
em seguida. A cobertura 
fica mais silenciosa.

As visitas entram e saem 
do apartamento, como 
se estivessem sempre 
em trânsito. E estão. O 
Urso explica: ali, elas 
descansam da vida, para 
logo depois retornar. Os 
amigos vão à cobertura se 
reabastecer de energias e 
de sonhos. Vão em busca 
de força. Braga, o grande 
mestre da amizade, fica, 
a maior parte do tempo, 
estirado em sua rede. 
Pode ter duas atitudes: ou 
espreita as conversas com 
olhar atento, vasculhando 
em detalhes as faces cris-
padas de seus interlocu-
tores; ou, simplesmente, 
dorme, ressona mesmo, 
ronca como se navegasse 

sozinho, enquanto as visi-
tas circulam, bebericam 
e falam — desenvoltas, 
como se seu anfitrião sim-
plesmente não estivesse 
ali. As duas posições o 
agradam, porque em 
ambas conserva aquilo 
que mais preza: o silêncio, 
que é para Braga o mais 
sábio e difícil dos atributos 
humanos.

Braga prefere guardar 
as grandes comoções para 
temas remotos, experi-
ências heroicas vividas 
bem longe dali. É capaz 
de atravessar noites con-
tando histórias de guerra, 
e aqui já não importa 
saber se esses relatos têm 
como método a memória 
ou a imaginação. Nessas 
horas, Braga se torna 
obsessivo e não consegue 
esconder os laços dolori-
dos que o ligam a essas 
memórias de juventude, 
vínculos que só os mais 
próximos têm a chance 
de testemunhar. O amigo 
Paulo Bertazzi é um dos 
escolhidos. Certa vez, 

depois de um jantar, fica 
para dormir na cobertura. 
Em plena madrugada, 
acorda com um baru-
lho estranho, um ronco 
estridente e repetitivo 
que corta a penumbra em 
chispadas. Sai, pé ante pé, 
do quarto de hóspedes 
e, tateando, circula pelo 
apartamento. Percebe, 
então, que os ruídos vêm 
do quarto de Braga. Apro-
xima-se da porta e, só ali, 
pode entender: imerso na 
cauda de algum pesadelo 
maligno, o Urso simula 
em tom alto as rajadas de 
uma metralhadora. Ber-
tazzi, constrangido, não 
ousa acordá-lo e prefere 
voltar para seu quarto 
de hóspedes. Tornou-se 
a testemunha solitária de 
um pesadelo no paraíso.

Braga tem renitentes 
sonhos de guerra e, nessas 
horas, a rede se balança 
como que tomada por 
uma explosão. São três os 
pesadelos recorrentes. No 
primeiro, está preso em 
algum lugar e não pode 

fugir. No segundo, uma 
variação mais detalhada do 
anterior, está detido em um 
túnel sem saída. No terceiro, 
mais uma variação, vê uma 
multidão fugindo de algum 
perigo indefinido, mas não 
pode acompanhá-la. Os 
três pesadelos, na verdade, 
sintetizam uma só fobia: 
à prisão inexorável. Para 
fugir de um desses sonhos 
malignos, provavelmente, 
saiu disparando sua metra-
lhadora imaginária, aquela 
que Bertazzi ouviu roncar 
no meio da noite.

Agora podemos vê-lo, 
sereno, estirado em sua 
rede. A noite vai alta. As 
frutas pendem silenciosas 
das árvores, os pássaros 
dormem encolhidos e a brisa 
parece, apenas, uma tépida 
carícia. Ali deitado, o Urso 
sonha seus segredos. Deles, 
restam apenas histórias 
que merecem ser contadas 
e recontadas, pelo simples 
prazer de narrar. Foi o que 
o grande Urso ensinou. É 
nelas que Rubem Braga 
sobrevive.

Ismael Alencar
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Bumbum quer 
            respirar
* Baseado naquele comercial de fraldas 

não penso errado
não penso em amar
não penso em tudo 
que irei enfrentar
não penso na dor
que terei de aguentar
porque meu bumbum
só quer respirar

não penso no mundo
seguindo a girar
e nem nas crianças
teimando em chorar
e nem nos adultos
errando em ensinar
que nosso bumbum
não vai respirar

não penso em sorte
e nem em azar
se em 2012
vai tudo acabar
esqueço as calotas
que vão degelar
porque meu bumbum
só quer respirar

lá vai a mulata
a se desfilar
mostrar na tv
que sabe dançar
meus olhos se prendem
naquele lugar
porque o bumbum dela
só quis respirar

Felipe Gollnick

lá vai o meu time
jogar pra ganhar
que craque sublime
vão enfim contratar
esqueço os meus crimes
vou lá enfartar
porque meu bumbum
só quer respirar

- sei que esse filme
não vão copiar
é um cybercrime!
- não posso negar
mas, hein? imagine
se não vou baixar
já que meu bumbum
só quer respirar

então me vacine
vem remediar
vem e me previne
de eu me afobar
uns quinze minutos
vou ter que aguentar
e o meu bumbum
já vai respirar

já que meu bumbum
só quer respirar
a oitava estrofe
vou aproveitar
ufa, que alívio!
vou enfim me livrar
de um poema estranho
- mãe, vem me limpar!
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 e A estrada não leva à certeza,
esquina sem peixe, hora morta.
Leva o outro, castigado réptil,

escamoso, feito de súplicas
o veneno de flagelar-se:

o retorno para si.

A estrada é sinuosa, grande
tapete negro, caminho

de conduzir vazios e tudos.
Quem a percorre, lutador ousado,

lança degraus de talvez.
A face umidifica. Húmus?

O suor é casto?
Há no humano pureza?

Dobra na curva a vegetação
verde ou cinza da mata.

A mata é o assombro, o saber.
E o pensar no saber.

Bifurcados, o caminho e a estrada
são uns sós destinos.

Corajoso, levanto na manhã escura
minha morte de andar...

Germano Xavier

a Estrada

Simone Huck

Simone Huck
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Minha Pietá
Larga o menino, minha Pietà debu-

tante. Larga o menino! Ser sem vida 
que lhe esconde o seio, que me mata. 
Você não lamenta sua morte; dá-lhe 
vida. Larga o menino, minha Pietà 
às avessas. Chama-me depravado? 
Herege? Iconoclasta? Asperge-lhe 
com leite o seio farto, suga-lhe o bico 
em riste. Depravado? Antes apaixo-
nado. Antes devoto. Quero sorver-lhe 
o leite visceral, alimentar-me de ti. Oh, 
minha Pietà. Causa-me dor. Agonizo, 
deleito-me em prazer. 

Observo seus movimentos de 
longe. Quero que me perceba, quero 
que me veja. Muita gente no ônibus, 
tenho que me controlar. Não quero 
que os outros me percebam, só 
você. Mais um movimento seu, mais 
uma troca de posição e vislumbro 
mais uma vez essa fonte lúbrica de 
desejo. Por um segundo admiro o 
bico rosado que me mata de prazer. 
Larga o menino, minha Pietà surreal. 
Larga o menino! Por um segundo 
você me olha. Ajeita o bico com a 
mão livre e entro novamente em 
transe. Em estado de alerta. Quero 

Daniel Osiecki
que admire o Colosso de Rodes. Seu 
Hélio suplicante assim deseja.

Devidamente alimentado, o pequeno 
nefelibata dorme nas nuvens. Você 
recolhe o seio branco igual a um anjo 
de Botticelli. Morro. Agonizo. Ser 
delirante perdendo o juízo. Sem sutiã, 
os seios fartos apontam seus bicos 
rosados acusadores pra mim. Piedade! 
Piedade! Piedade! Pietà! Pietà! Pietà! 
Vejo os bicos grandes através da roupa 
branca. Quero sentir seu gosto tenro, 
úmido e doce. Quero banhar-me em 
sua fonte ancestral. Espera por mim.

Na roupa branca, na altura do seio 
esquerdo, há marca de umidade. A 
fonte ainda não secou completamente, 
e o bico rosado evidencia-se imponente, 
duro, em alto relevo sob a camisa 
branca. Queria tocar-lhe, minha Pietà 
ontológica, musa abissal deste teu servo 
errante. Minha língua passeia alegre ao 
redor desses bicos suaves e intumesci-
dos e, sentindo sua doçura, deleito-me 
em tremores delirantes, em estertores. 

A chegada ao terminal e a parada do 
ônibus me tiram do transe. Morfeu me 
abandona e volto à realidade. Triste 

realidade. O pequeno ainda dorme. 
Arrisco uma aproximação, mas não 
tenho coragem. Parece que a qualquer 
movimento você pode sumir. Musa 
onírica. Desvanece na penumbra de 
meus sonhos torpes. Abre os olhos, 
menino. Abre os olhos e grita faminto, 
exige o que é teu de direito. Grita o 
mais alto que puder, grita por tua 
existência. Grita por nossa existência, 
meu menino. Suga tua fonte, bebe do 
teu sorvedouro, do meu sorvedouro. 

Não acorda. Dorme tranquilo, sem 
preocupações, alheio a tudo. Minha 
Pietà predadora. Devora meu peito 
arfante. Me joga aos leões, cospe em 
meu rosto, me afoga em teu veneno. 
Não levante, não me prive de tua 
imagem. Eu deliro, não ordeno meus 
pensamentos. Sob a égide da inocên-
cia, o nefelibata reclama seu afeto. 
Que também é meu. Compadeço-me. 
Gritando por mais, abocanha-lhe o 
seio farto que salta em minha frente. 
Novamente procurando uma posição 
mais confortável, leva o bico rosado à 
sua boca. Que também é minha. 

Minha Pietà, larga o menino!

In
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As noites eram sempre 
vazias. Alguns pen-
samentos lhe  faziam 
perder a maior parte 
de sua inerte e des-
graçada vida. Paredes 
negras  com a lguns 
desenhos indecifrá -
veis feitos por antigos 
ocupantes o cercavam. 
Levantava da cama, 
rodeava o quarto à 
procura de a lguma 
ponta de cigarro que 
deixara cair, adormecia 
de olhos abertos.

 Às vezes, abria a 
j a n e l a ,  d e b r u ç a v a -
-se sobre o parapeito, 
olhava para baixo – 
nunca para cima, con-

Victor Hugo Turezo
templar às estrelas lhe 
dava ânsia – e sentia 
o sangue circular em 
sua cabeça. Com olha-
res, caçava mendigos 
na sarjeta.  Gostava 
daquilo. Outras tantas 
deitava de bruços no 
chão de tábuas surra-
das que, de tão empo-
eiradas, formavam uma 
intensa crosta de sujeira. 
Girava sua cabeça colo-
cando o ouvido rente 
ao piso sórdido. Fazia 
isso na consternação 
de encontrar algum 
ser escatológico enun-
ciando palavras que 
o f izessem celebrar 
a solidão. Esperava.  

Ansiava.  Almejava. 
Pausa. Alento. Ape-
tecia.  Ambicionava. 
Ouvia vozes. Chegara o 
tão esperado momento 
de sua insônia. 

– Cheguei,  mulher 
– g r i t o u  o  h o m e m 
batendo à porta.

– Já era hora. Estou 
esperando há mais de 
quatro horas e nada de 
você chegar – bradou.

– Cale essa boca e vá 
passar um café. Não 
faz nada o dia inteiro, 
apenas  esse  crochê 
e s d r ú x u l o .  V a m o s , 
estou esperando.

– Pois é esse crochê 
que você chama de 

esdrúxulo que sus -
tenta essa casa. Que 
compra a porra do seu 
café. Você sai todas as 
manhãs pra procurar 
emprego e só chega 
tarde da noite, bafo-
rando uísque de dez 
reais. Vou me deitar. 
Não sei por que ainda 
insisto.

– Volte aqui, maldita. 
Quero meu café.

Não se ouviu mais 
nada.Continuava lá, 
estirada. Tinha muita 
vontade de sair dali e 
ir à janela apreciar os 
andarilhos enchendo a 
cara, mas parecia preso 
ao pó.  Deixara o maço 

de cigarros em cima da 
mesa. Portava somente 
uma pequena caixa de 
fósforos em seu bolso. 
Iria enlouquecer sem 
o tabaco que já lhe 
tomara por completo. 
Tudo o que tinha era 
sua insônia.

Enlouqueceu.
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Exílio

Retornar é como um novo exílio:
 
                            é o espaço-tempo
 
entre os sonhos de agora
e as promessas antigas
(ainda que não declaradas)
- adormecidas -
e que já não fazem
qualquer sentido.
 
Retornar é como um novo exílio:
 
                                          é o silêncio
 
entre as meias verdades
de estórias compartilhadas 
e aquelas que jamais serão contadas
porque foram esquecidas
ou jamais seriam plenamente
compreendidas.

Retornar é como um novo exílio:
 
                                              é o lapso
 
entre a hesitação
e o abraço
entre pessoas que se amam
mas que já não se conhecem como antes
 
                                                                                                  distantes
(e que) apesar dos corpos colados...
(...se estranham.)
  
Retornar é como um novo exílio:
 
                                               é o vazio
 
bem no meio do peito
de quem quer se sentir em casa
antes de compreender
que teto algum e ninguém
será capaz de abrigar 
essa incontrolável vontade
de querer sempre ir além

Thomaz Ramalho

Quinan
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