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com ilustração e quadrinhos e é professor da 
Gibiteca de Curitiba.

É inevitável que um impresso a circular continua-
mente em uma região acabe incorporando a geogra-
fia de sua produção local. O RelevO, em suas quase  
cinquenta edições, nunca se posicionou como um 
periódico a serviço de Curitiba. Não é nossa mis-
são, função, razão, ser instrumento de consolida-
ção da cena curitibana – até porque, com nossas 24 
páginas, não seríamos capazes de tal feito.

Acontece, sim, isso acontece, de mui-
tos escritores de Curitiba e RMC  
publicarem em nosso papel, pois o sistema de aná-
lise de conteúdo é simples: o escritor envia o ma-
terial, a gente lê e, se gosta, planeja a publicação.  
Há, inclusive, muitos casos em que o material não 
é de total agrado do editor, mas é publicado por-
que corresponde a uma procura de nossos leitores  
por tais gêneros.

Se não é a nossa intenção ser porta-voz de um mo-
mento riquíssimo de nossa literatura contemporâ-
nea, não podemos negar que há uma boa dosagem 
de chão local em nosso projeto de crítica literária: 
queremos dar contextualização aos livros que são 
produzidos por aqui.

Para tanto, a partir desta edição, o RelevO 
passa a investir um valor  mínimo – geralmen-
te, o possível – para adquirir livros dos es-
critores locais e submetê-los ao crivo de nos-
sos críticos. Esta edição, começamos com a 
obra de Marcelo Sandmann, que logo será  
reencaminhada. 

Talvez, nós até conseguíssemos ganhar estes 
livros, mas acreditamos que seja mais adequado 
comprá-los: temos, assim, mais autonomia e me-
nos compromisso com a política – não ganhar o li-
vro nos dá até direito de ignorá-lo, pois raramente 
faremos críticas arrasadoras de autores que, muitas 
vezes, sequer existem no mercado editorial mais 
amplo. Também entendemos ser um ato de covar-
dia destroçar um autor que muitas vezes faz uma 
edição própria de seu trabalho, desconsiderando a 
quantidade exorbitante de livros pouco expressivos  
publicados por grandes editoras.

Precisamos de críticos literários.

Crítico literário: where art thou?

Uma boa leitura a todos.
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por Daniel Zanella

Acordei e meu corpo se esvaía em pó. Levantei, 
sacudi-me e a brisa da janela aberta anunciava o 
meu fim: eu estava ventando. De todas as mortes 
que erigi, a mais simples veio me acudir, morrer de 
sair aos poucos de mim. 

Então, despontei de casa, atravessei duas 
quadras ao sol e cheguei à praia. Pus meus pés 
delicadamente na água. Ao longe, avistei um barco. 
Não tive tempo de acenar porque uma onda veio e 
me corporificou ao infinito de seu mar.

Mar e pó

Iara Amaral
Técnica: Nanquim  
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Primeiro chegaram as obras.  
Várias. Lindas.

Depois chegou meu chefe: – Ali-
ce, dá uma olhada nisso e no texto 
do catálogo. Se tiver dúvidas, os  
artistas chegam amanhã e você pode 
conversar com eles antes da coletiva 
de imprensa.

E aí chegaram os artistas.  
Cada qual a seu modo.

Ele chegou sério, quieto. Tinha 
uma postura engraçada, solta… 
Como se estivesse sempre deslizan-
do devagar. Olhava incisivamente 
para as pessoas, paredes, pinturas. 
Eu não sabia dizer bem o que tinha 
por detrás daquele olhar castanho 
que, volta e meia, se abria num sor-
riso que era pura doçura ao explicar 
alguma coisa ou atender ao telefone. 
Era absurdamente lacônico e sutil.

Nunca foi tão difícil manter a con-
centração ao conversar com um artis-
ta e perguntar detalhes específicos de 
sua obra, conceito e processo de pro-
dução. Eu começava ouvindo, acom-
panhando… De repente, o som tinha 
se esvaído e eu só conseguia vê-lo 
falando, falando, falando de um jeito 
hipnotizador. Só conseguia vê-lo.

Passou a coletiva de imprensa.  
Passou a vernissage. E eu lá, sem 
conseguir tirar os olhos dele, co-
rando cada vez que ele olhava para 
mim. Horas depois, fui comemorar 
o sucesso da abertura da exposição 
com alguns amigos num bar ali per-
to. O sangue embebido em álcool e 
uma ideia que na hora parecia genial:  
ir ao hotel dele e dizer que eu esta-
va sentindo. Ele tinha que saber; ele 
ia embora ao dia seguinte. Depois 
(já no dia seguinte) percebi que eu es-
tava pedindo para ser mal interpreta-
da! É claro que ele iria pensar tudo, 
menos que eu sou uma romântica 
incurável! É claro que ele iria pen-
sar que tinha segundas intenções… 
Mas, não. Por dentro eu era uma ado-
lescente de coração mole e estava 
mesmo indo lá simplesmente para 
dizer que eu o achava incrível e que 
estava apaixonada.

Cheguei no hotel, pedi ao recepcio-
nista que o chamasse. O gerente – um 
senhor caricato nos seus cinquenta 
anos, de bigode e sorriso amável – 
muito educadamente disse que ele 
não estava lá. Eu insisti que sim, ele 
insistiu que não. Isso durante alguns 
minutos que, na minha percepção 
alcoolizada, pareceram meia hora. 
Finalmente, dei-me por vencida.  
Fui para casa.

Acordei no dia seguinte com uma 
sensação esquisita: medo e alívio do 
que não aconteceu, misturados.

                       –

- Ei! Oi! Eu disse, sorrindo, sur-
presa. Não e’ sperava encontrá-lo 
em Buenos Aires.

Estava chovendo, frio. As árvores, 
quase sem folhas, davam à cidade um 
ar lacrimal. As paredes tão vermelhas 
de tijolos à vista e os cachorros tris-
tes vagando sem direção… Tudo pa-
recia frio e sem espírito. À margem 
do rio de La Plata o ar úmido e gélido 
castigava os pulmões que eram ainda 
mais castigados com o cigarro – ten-
tativa mútua de aquecer-se. Diante 
daquela situação tão inusitada, de-
pois das perguntas rotineiras sobre 
a vida, contei-lhe sobre o crush que 
tive por ele meses atrás. Ele sorriu de 
um jeito triste. Depois de um silêncio 
desconcertante, confessou: “você me 
dava medo. Perto de você eu tinha 
medo de mim”. Explicou que na épo-
ca ele estava com uma menina, que 
sabia que eu estava interessada nele 
– e o assustava a urgência de me cor-
responder, apesar de amá-la. Parecia 
confuso (como se ainda não tivesse 
entendido bem o que tinha sentido e 
tentava me explicar).

Foi quando entendi o sorriso triste: 
ele ainda estava com ela. O silêncio 
tinha voltado a nos envolver. Senti 
novamente seu olhar incisivo sobre 
mim; senti o sorriso doce e, por fim, 
o beijo. Depois disso, depois de um 
hiato – um nada de tempo e espaço 
– senti as lágrimas quentes, a chuva 
gelada e o vazio ao vê-lo caminhar 
rumo à distância.

I n a t i n g í v e l
por Lis Del Barco

João Paulo Melo 
Técnica: Nanquim e aquarela
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1  C o r í n t i o s  
 1 3 : 4 - 7

Quando eu era pequena, gostava de 
um menino chamado Giovani. Como 
sempre fui ambiciosa, ele era bonito 
e popular, o que significava que mal 
olhava para mim, meio gordinha, 
sardenta e desajeitada, sentada lá no 
canto da sala de aula.

Em certo ponto, ele descobriu que 
eu era muito sagaz e acabamos viran-
do amigos – história que se repetiu vá-
rias vezes durante a minha vida adul-
ta. Eu me sentia sortuda segurando o 
moletom dele no recreio e passando 
cola para ele nas provas de história.

Um dia, altamente influenciada pe-
los conselhos das comédias român-
ticas que andava assistindo voraz-
mente, decidi dar um passo à frente e 
acabar com aquele clima de mistério, 
afinal, estava na cara que tínhamos 
uma ligação especial.

Comecei a escrever uma carta com 
o texto sobre amor de palavras difíceis 
que havia encontrado num livro ama-
relado, perdido na estante da copa, 
cujo título era Bíblia. Copiei com ca-
ligrafia professoral e dobrei a folha 
perfumada em forma de coração.

No dia seguinte, cheguei nervosa, 
mas procurei entregar o bilhete com 
confiança e sair andando lentamen-
te, como se aquilo não fosse grande 
coisa. Dei gritinhos internos de em-
polgação no corredor antes de voltar 
para a minha carteira, mas, no cami-
nho, ouvi risadas abafadas.

por Jéss Carvalho

A essa altura, a carta já passava de 
mão em mão, fora de controle, e eu 
sentia as minhas bochechas queima-
rem. Quando achei que ia chorar, uma 
menina loira, meio debochada, come-
çou a ler em voz alta, como se eu não 
existisse, e finalizou dizendo que só 
alguém muito insano escreveria da-
quele jeito. Desde então, tenho uma 
birra pessoal com essa tal de Bíblia.

 

Thomaz Henry
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Cordélia, a bem-amada flor
Suspira à revelia de seus sonhos
Seu jovem e magriz vulto doura a aliança
Sobre a lousa do campeiro alento

Ela não mais repousa.

Cordélia, ante sua elegância,
Ergue-se e colhe de suas irmãs
A dignidade da hermosa insanidade

Ela não mais ofega.

Cordélia, a bem-amada flor
Caminha ao relento
Deveras absorta na infinita infância
Seu frescor fulmina; seu grito é estulto
Senhora de si, realiza sua fugacidade
E coroa o chamariz do primeiro resplandecer

Ela não sente mais dor.

Primaveras de Cordélia
por Carolina Tinoco

Iara Amaral
Técnica: Aquarela
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por Mateus Ribeirete

Áries: Urano interpreta Hamlet 
na Lua em Escorpião, fazendo com 
que você, ariano de IMC 19.7 e 
nome no Serasa desde outubro de 
2010, apaixone-se por um rapaz 
chamado Cláudio daqui a três dias e 
vinte minutos, independentemente 
da orientação sexual. Cláudio será 
loiro, baixo e adorará Maria Gadú, 
característica determinante no término 
do relacionamento --- mas quem sou 
eu para estragar surpresas? Sob a 
hipótese de pegar chuva e molhar 
apenas cabeça e ombros, a vida lhe 
reservará promoção válida para dois 
produtos 87% algodão e 13% elastano 
em renomada loja de departamento. 
Compre somente um.

Touro: A embaixadinha de Marte com 
suas próprias luas não traz otimismo. 
Enquanto o reposicionamento de Fobos 
como uma Marina Silva apressada 
reflete na perda de 10% da visão 
periférica dos tourinos ruivos e adeptos 
de munhequeiras, o ricochete de 
Deimos em Libra fará com que um terço 
dos tourinos brasileiros com passaporte 
renovado entre julho e setembro desse 
ano passe por dinâmicas de grupo.

Gêmeos: Mercúrio canta Geraldo 
Vandré na Lua alinhada em Plutão e sua 
amiga de cabelo mais escuro, aquela 
que você tentou convencer a copular 
em 2007 e que namora um genebrino(a) 
poliglota desde então, vai convencê-lo 
a comprar um aquário de um metro 
quadrado para sua sala de estar – o 
que é no mínimo irônico, visto que 
aquarianos com ascendência em Vênus 
e que usam “quadrado” como adjetivo 
pejorativo descobrirão por Facebook que 
possuem irmãos gêmeos em Maceió, 
menos os que já moram em Maceió.

Câncer: Quem disse que cancerianos 
com carteira de motorista categoria D 
e refluxo gastroesofágico não sabem 
relaxar? A Lua faz uó em Júpiter 
e garante uma consulta médica 
revigorante: “então vejo que você é 
cancerígeno”, dirá o especialista, ao 
que você responderá com lágrimas 
de Natalie Portman até ser corrigido 
pelo próprio, “poxa, era brincadeira, 
seu canceriano típico”. O processo por 
danos morais suspenderá a licença 
médica dele e o fará morrer de fome 
em 2028, com alguma justiça. Que tal 
aproveitar esse tempo para reatar laços 
com aquele ex-amigo juiz que você 
tanto criticou por ir de terno e gravata 
no parque e dar em cima da sua irmã 
menor de idade, trezentos e onze dias 
atrás?

Leão: O encolhimento de Netuno em 
relação a Mercúrio em Peixes causará 
dores no antebraço entre 15h e 16h 
de terças e quintas-feiras, a menos 
que você tenha ascendência asiática. 
Neste caso, evite anchovas a qualquer 
custo. Se você for caucasiano, também 
evite anchovas. Demais leoninos serão 
recompensados pela dor por meio de 
um convite de casamento de grande 
amigo alcóolatra conhecido na sétima 
série de qualquer colégio demolido até 
2002. A esposa pedirá mandado de 
prisão entre 215 e 267 dias.

Virgem: Janus concorre ao The 
Voice Saturno e se alinha a Iápetus, 
resultando em inexplicável vontade do 
homem virginiano do grupo sanguíneo 
AB- e transtorno bipolar tipo II de fazer 
a barba e manter apenas uma “mosca”, 
isto é, aquele contingente mínimo de 
pelos logo abaixo da boca. Mulheres 
simpatizantes da Cientologia podem 

experienciar alergia a níquel, atum, 
cinema soviético e cocaína.

Libra: A transição de Ganímedes 
perante Júpiter feito um papa-léguas 
acarretará em ótima notícia para 
você, libriano nascido às 6h02 de 
dia ímpar. Você será promovido na 
empresa, e muito mais: seu chefe 
será esquartejado junto à mulher e 
os dois filhos, tudo em frente a um 
posto de gasolina que investe milhões 
em propagandas humorísticas!!!!! 
Aproveite o momento para relaxar. 
(Se descobrirem mais água em Marte 
até amanhã, ignore absolutamente 
tudo e entre em contato conosco 
imediatamente.)

Escorpião: Após o notável varial 
kickflip de Netuno por sobre Urano 
em Áries, escorpianos polidáctilos e 
realizados na vida amorosa passarão 
dezessete minutos conversando sem 
notar um pedaço de alface entre seus 
dentes incisivo lateral e canino, até 
algum amigo relatar. Emocionalmente, 
haverá interesse temporário em 
participar do próximo A Fazenda, num 
duelo metafísico e pessoal que circunda 
a questão central “vale a pena ser 
subcelebridade?”.

Sagitário: Não é uma boa semana 
para o sagitariano, visto que qualquer 
prato grelhado em buffets servidos 
por quilo portará dengue – buffets 
livres estão imunes. Não me pergunte 
como, eu apenas entendo de influência 
planetária. A marcha atlética de 
Saturno pelo Sol em Gêmeos fará 
com que seu desempenho no trabalho 
mingue em caso de Lua crescente, se 
você trampa em escritório provido 
com 22 ou 44 pessoas e não mantém 

relação alguma com engenharia 
agrícola. Por sua vez, engenheiros 
agrícolas formados em instituições 
privadas devem se manter atentos ao 
pneu traseiro direito de seus meios de 
transporte.

Capricórnio: A jupiterização 
anarcocapitalista de Plutão alinhado 
com o próprio Júpiter não mente: todo 
capricorniano terá 12.5% de talento 
adicionado à capacidade de aprender 
idiomas orientais em cursos online. Não 
ouça Júpiter Maçã – o que nada tem a 
ver com o momento planetário. Apenas 
não ouça. É ruim.

Aquário: O demi-plié de Marte em 
frente ao Sol confirma aquilo que 
o aquariano que nos acompanha 
sempre já sabe: é hora de mudança, 
e mudança em Vênus. Evite qualquer 
tipo de contato com Venus Williams; 
O Nascimento de Vênus (do Botticelli); 
Vênus Atlético Clube (de Abaetuba, 
Pará); camisa de vênus; Camisa de 
Vênus (do Marcelo Nova, exceto em Lua 
Nova) e Venussauro. A indicação vale 
para qualquer aquariano operado da 
adenoide entre 1988 e 1991. O Horocus 
Pocus não confirma e tampouco nega 
a participação da Wikipedia nesse 
verbete.

Peixes: Lua elogia George Clooney 
na Terra em Leão e traz consigo um 
verdadeiro dia de cão para piscianos 
morenos de sobrenome polonês e 
que namoram rapazes chamados 
Leon. Você tentará assaltar um banco 
para conseguir uma quantia capaz de 
financiar a cirurgia de mudança de sexo 
de Leon, recebendo grande atenção da 
mídia por isso. Mãos à obra!

Bem-vindos novamente ao Horocus Pocus, o primeiro 
horóscopo que não depende de subjetividade em toda a galáxia.  

 
Com vocês, as leituras específicas de 31 de novembro:
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por Ricardo Pozzo

para i. v.

Réplica de Walter
Benjamin,
sem poder cruzar
fronteiriças regiões
psíquicas,
em ágil e instantâneo
movimento,
você deslocou a
vida para fora de si.

Restou o nó na garganta,
os pés no vazio,
desfraldado pavilhão
do desperdício.

Retorna o sol manso,
de inverno,
aquecendo outra
manhã de segunda

(só você não viu?)

das rotinas sonâmbulas,
do mesmerismo coletivo
vendido por oneroso
suor à indústria
da mídia.

E suas carnes não mais ninho
de ávidos amantes,

nem seus ouvidos para 
only rock and roll
but we like it,
nem seu paladar
a saborear colheres
de chocolate com amêndoa,
ou lúpulo fermentado.

Nem o colo
inestimável,
imprescindível
para suas meninas

(suas meninas, meu derradeiro
argumento)

Só o monstro do Real
agora lhe devora.

Restei, com essa cara
de panaca
que me olha do
lado do mundo de Alice
e um ar tão denso
quanto um derramamento
de óleo.

Não bebi do mesmo
copo para medir
as perspectivas da escolha
porém, você também
não bebeu dos que,

no dia seguinte,
foram convertidos a
meras estátuas de sal,
sem filha,
sem mãe,
sem irmã,
nem igual.

Se, símile ao torna-lar e
ambidestro na Arte,
próximo à rocha
onde os rios ecoam,
consagradas oferendas
ao cavado fosso,
invocada licença
aos guardiões do Érebo,
pudesse ver sua ânima,
estaria você mais sábia?

E, estando mais sábia,
desvelado Tânatos e seu
enfadonho mistério,
rogaria à Perséfone ou
à qualquer Orishá balê,
que voltasse à matéria
por apenas uma noite,
no verão,
para, com suas filhas,
poder simplesmente
admirar sóis longínquos
e com elas rir,
sem nenhum motivo.

E l a ,  q u e  c o n t r a i u 
m a t r i m ô n i o  c o m  T â n a t o s , 
e  n o s  d e i x o u  c e d o  d e m a i s
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por Juliana Meira

todas as palavras
com suas mutações
contagiam meu corpo

por isso sofro
desde a sombra
até o osso

assinei contrato
com a Lua

se ela não assomar
no poema

sofro multa

talvez receasse
o salto

fato
querendo viver viveu

do décimo ao
asfalto 

sol rompendo nevoeiro
paisagem que conheço

sueño

pra escrever poesia
não é necessário saber
de árvores e de pássaros

além da solidez do caule
e da sutileza do voo

tampouco saber do mar
que dele só quem sabe são os peixes
e as embarcações que se foram

pra escrever poesia
não é necessário ar ou água

o necessário é que se saiba
que a poesia já está escrita
em tudo o quanto haja
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por Laura Athayde
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a d a s d f d f
por Yohan B.

Li em algum lugar que sete
entre dez motoristas agressivos
têm problemas de ejaculação precoce.

Não sei se é verdade,
porque sou agressivo e preciso
de um tempo pra gozar.

Por causa da raiva
já quebrei vidro,
cortei os pulsos e as coxas,
cabeceei a parede
e derrapei na pista,
chutei o chão
e me entupi de remédios
e cerveja e vodka
e tequila
e rum
e uísque
e absinto
e essas coisas que parecem boas
e na verdade são mesmo,

porque se pararmos pra pensar
não é o álcool que acaba
enfiado no poste
ou dentro de uma parede

com o pneu sobre a cabeça 
do seu cachorro,
mas um idiota que bebeu demais
e não conseguiu manter
as mãos firmes o suficiente,
ou piscou no momento errado,
ou dormiu sobre o volante
para acordar no dia seguinte
paraplégico para o resto da vida.

Ontem ouvi um casal
de 50 e tantos anos
dizendo um para o outro:
“a vida é mágica”
eles dizem isso porque não são
eles atrás do volante
ou sob a roda do carro
e não conseguem perceber que
a única coisa mágica
que existe na vida
são aquelas pequenas balinhas
rosadas ou verdes ou azuis
que te fazem esquecer
por algumas horas as desgraças
que a vida reserva para cada um de nós.
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aos mais interessados, esse francês 
era um belga nascido em 1929, na cida-
de schaarbeek, sob a alcunha de jacques 
romain georges brel, que, nos seus me-
nos de 50 anos de vida compôs & gra-
vou umas dezenas de canções brilhantes 
em 13 discos de estúdio (entre 1954 & 
1977), com uma atenção minuciosa para 
a criação das letras, de modo que acabou 
influenciando figuras de outras línguas, 
como leonard cohen & david bowie, pra 
ficarmos no inglês (na verdade, algumas 
canções foram vertidas para o inglês, o 
holandês, o alemão &c.). como se não 

bastasse, o homem era um intérprete 
de primeira & ainda se arriscou a atu-
ar & dirigir alguns filmes; além de ter 
praticamente largado sua carreira por al-
guns anos para se dedicar ao seu veleiro, 
askoy ii. morreu cedo, como todos sobre 
a terra, de câncer pulmonar em 1978.

meu humilde plano é simplesmente 
recriar verbivocalmente essas canções, 
i.e., traduzi-las em português, de modo 
que permaneçam cantáveis, com seus 
recursos rítmicos & rímicos. por isso, 
selecionei 2 canções: “les bourgeois” & 

J A C Q U E S  B R E L  ( 1 9 2 9 - 7 8 )
no brasil, Jacques Brel é um compositor francês de 

 “ne me quitte pas” (1972), & fim de conversa.

Pelo cais de Amsterdam
Os marinheiros cantam
Os sonhos que os espantam
Ao redor de Amsterdam
Pelo cais de Amsterdam
Marinheiros têm sono
Qual bandeiras distantes
Entre margens tristonhas
Pelo cais de Amsterdam
Marinheiros perecem
Com bebidas e élans
Quando a luz aparece
Mas pelo cais de Amsterdam
Os marinheiros nascem
No calor das paragens
De oceânico afã.
Pelo cais de Amsterdam
Marinheiro enche o papo
Nos brancos guardanapos
De peixada e marrã.
Veja os dentes que têm
Pra morder a fortuna
Pra decrescer a lua
Pra engolir os ovéns.
E cheira a bacalhau,
Entre batatas fritas
Que cada mão convida
A voltar para a nau.
E sorrindo-se então
Como a chuva nas quilhas
Fecham suas braguilhas
E arrotando se vão.
Pelo cais de Amsterdam

Marinheiros tem danças
Balançando suas panças
Em pança cortesã;
E eles giram e dançam
Como um sol escarrado
No som dilarerado
Do ranço acordeom.
Para ouvir mais um riso
O pescoço se vira
Até que sem aviso
O acordeom expira.
E o seu gesto se agrava,
E o olhar já se afia,
Cada um traz sua batava,
Em plena luz do dia.
Pelo cais de Amsterdam
Os marinheiros bebem,
Eles bebem, rebebem,
E rebebem inda mais.
Bebem para saudar
Às damas de Amsterdam
De Hamburgo e outros cais
Bebem à cortesã,
Que lhes deu o que tem
Que lhes deu o pudor
Por uns meros vinténs
E se o frasco acabou,
Seu nariz toca o céu,
Pra assoar nos astros.
Eles mijam e eu choro
A mulher infiel.
Pelo cais de Amsterdam
Pelo cais de Amsterdam

A m s t e r d a m
Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui chantent
Les rêves qui les hantent
Au large d’Amsterdam
Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui dorment
Comme des oriflammes
Le long des berges mornes
Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui meurent
Pleins de bière et de drames
Aux premières lueurs
Mais dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui naissent
Dans la chaleur épaisse
Des langueurs océanes
Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui mangent
Sur des nappes trop blanches
Des poissons ruisselants
Ils vous montrent des dents
A croquer la fortune
A décroisser la lune
A bouffer des haubans
Et ça sent la morue
Jusque dans le coeur des frites
Que leurs grosses mains invitent
A revenir en plus
Puis se lèvent en riant
Dans un bruit de tempête
Referment leur braguette
Et sortent en rotant
Dans le port d’Amsterdam

Y a des marins qui dansent
En se frottant la panse
Sur la panse des femmes
Et ils tournent et ils dansent
Comme des soleils crachés
Dans le son déchiré
D’un accordéon rance
Ils se tordent le cou
Pour mieux s’entendre rire
Jusqu’à ce que tout à coup
L’accordéon expire
Alors le geste grave
Alors le regard fier
Ils ramènent leur batave
Jusqu’en pleine lumière
Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui boivent
Et qui boivent et reboivent
Et qui reboivent encore
Ils boivent à la santé
Des putains d’Amsterdam
De Hambourg ou d’ailleurs
Enfin ils boivent aux dames
Qui leur donnent leur joli corps
Qui leur donnent leur vertu
Pour une pièce en or
Et quand ils ont bien bu
Se plantent le nez au ciel
Se mouchent dans les étoiles
Et ils pissent comme je pleure
Sur les femmes infidèles
Dans le port d’Amsterdam
Dans le port d’Amsterdam.

“amsterdam”. em “les bourgeois”, quero 
representar a sátira, tão recorrente nas 
suas composições, &, neste caso, a me-
tassátira, já que os jovens que criticam a 
burguesia são, eles próprios, os burgueses 
ao fim da canção, o jojo citado na versão 
original era uma amigo íntimo de brel, 
de modo que sua própria persona satíri-
ca entra como voz e objeto do poema. no 
caso de “amsterdam”, busco aquilo que, 
para mim, é o suprassumo da sua poesia: 
uma fusão entre as vertentes lírica e satí-
rica – um movimento entre o bas-fond da 
vida no cais & uma visão violentamente 
humana dessa baixeza.

talvez o ideal desse tipo de proces-
so fosse eu me gravar, com um violão, 
cantando as traduções, realizando-as 
no seu habitat sonoro, sem as muletas 
do texto escrito. no entanto, diante das 

performances do autor, resta-me apenas 
a inibição da folha impressa. quem sabe 
sonhar que algum leitor engajado numa 
leitura desconfiada, testando se essas 
traduções realizam de fato seu projeto, 
ao fim de “amsterdam” se pegue gritan-
do, com seu nariz apontado contra o céu.

obs.: quem quiser contrastar tradu-
ções, pode procurar a versão de “ams-
terdam”  feita por david bowie, com uma 
tradição refinada; ou a péssimo-sen-
timental versão de  ”ne me quitte pas” 
(“if you go away”) feita por rod mckuen 
& interpretada por uma pá de gente. fe-
lizmente, des de moor apresentou uma 
versão digna aos anglófones, intitulada 
“don’t leave me now”…

A m s t e r d a m

por Guilherme Gontijo flores
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Com o peito em pleno ardor
E os olhos sobre o mel
Num grande bar da São João
Com meu amigo Jô
E meu amigo Zé
Fomos beber nossos vintão.
O Jô se vestiu de Voltaire
José foi de Don Juan
E eu, eu, para aparecer
Eu, bem, eu me vesti de moi.
E quando à meia-noite vem      tabeliães
Saindo do hotel do “Bom Faisão”
Mostramos nosso cu, num ato de bom 
tom
Nesta canção:
Um burguês é como um porcão:
Ao envelhecer, vai fazendo merda
Um burguês é como um porcão:
Ao envelhecer, vai fazendo merda
Com o peito em pleno ardor
E os olhos sobre o mel
Num grande bar da São João
Com meu amigo Jô
E meu amigo Zé
Fomos beber nossos vintão.
Voltaire dançava igual bedel
E Don Juan não teve afã
E eu, eu, por mais aparecer,
Vinha chapado que nem moi.
E quando à meia-noite vem tabeliães
Saindo do hotel dos “Três Faisões”

Mostramos nosso cu, num ato de bom 
tom,
Nesta canção:

Um burguês é como um porcão
Ao envelhecer, vai fazendo merda
Um burguês é como um porcão
Ao envelhecer, vai fazendo merda
Com o peito em plena dor
E os olhos para o céu
No bar do grande hotel do “Bom Faisão”
Com o doutor Jojô,
Com o doutor José,
Em meio a outros tabeliães
O Jô fala de Voltaire
E José de Don Juan,
E eu, eu sempre mais a aparecer
Eu ainda falo de moi.
E quando saio à meia-noite, ó bom 
doutor,
Em frente a um bar da São João,
Jovens sem direção nos mostram seus 
bumbuns
Numa canção:
Um burguês é como um porcão:
Ao envelhecer, vai fazendo merda.
Um burguês é como um porcão:
Ao envelhecer, vai fazendo

Le cœur bien au chaud
Les yeux dans la bière
Chez la grosse Adrienne de Montalant
Avec l´ami Jojo
Et avec l´ami Pierre
On allait boire nos vingt ans
Jojo se prenait pour Voltaire
Et Pierre pour Casanova
Et moi, moi qui étais le plus fier
Moi, moi, je me prenais pour moi
Et quand vers minuit passaient les 
notaires
Qui sortaient de l´hôtel des “Trois 
Faisans”
On leur montrait notre cul et nos bonnes 
manières
En leur chantant :
Les bourgeois, ć est comme les cochons
Plus ça devient vieux, plus ça devient bête
Les bourgeois, ć est comme les cochons
Plus ça devient vieux, plus ça devient…
Le cœur bien au chaud
Les yeux dans la bière
Chez la grosse Adrienne de Montalant
Avec l´ami Jojo
Et avec l´ami Pierre
On allait brûler nos vingt ans
Voltaire dansait comme un vicaire
Et Casanova ń osait pas
Et moi, moi qui restais le plus fier
Moi j´étais presque aussi saoul que moi
Et quand vers minuit passaient les 
notaires
Qui sortaient de l´hôtel des “Trois 
Faisans”
On leur montrait notre cul et nos bonnes 
manières
En leur chantant :
Les bourgeois, ć est comme les cochons

Plus ça devient vieux, plus ça devient bête
Les bourgeois, ć est comme les cochons
Plus ça devient vieux, plus ça devient…
Le cœur au repos
Les yeux bien sur Terre
Au bar de l´hôtel des “Trois Faisans”
Avec maître Jojo
Et avec maître Pierre
Entre notaires on passe le temps
Jojo parle de Voltaire
Et Pierre de Casanova
Et moi, moi qui suis resté l´plus fier
Moi, moi je parle encore de moi
Et ć est en sortant vers minuit, Monsieur 
le Commissaire
Que tous les soirs, de chez la Montalant
De jeunes peigne-culs nous montrent leur 
derrière
En nous chantant :
Les bourgeois, ć est comme les cochons
Plus ça devient vieux, plus ça devient bête
Les bourgeois, ć est comme les cochons
Plus ça devient vieux, plus ça devient…

U m  b u r g u ê s L e s  B o u r g e o i s
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O sol retornou a Curitiba nesse na-
moro cheio de idas e raios. Seu calor 
aquece as pessoas e os prédios como 
o Palácio Avenida, na Rua XV, onde 
está instalada uma das mais impo-
nentes agências bancárias da capital. 
No outro braço de esquina, o Bonde 
da Leitura enfim ganha fachada nova 
através do pano úmido e do detergen-
te. A moça que lá trabalha, registra: 
“Parece um novo lugar. Podemos 
ver as pessoas transitando pela rua e 
também sermos vistos”. Se fosse um 
imóvel móvel à venda (trata-se de um 
trem estacionado) nesta loucura do 
mercado atual, talvez fosse valoriza-
do uns 30%, mesmo tendo suas pa-
redes constituídas de madeiras e seu 
espaço interno abrigando páginas ao 
invés de assentos. Interessadas se-
riam as cidades como Rio de Janeiro 
e São Paulo, por causa de suas pri-
vatizações ou fraudes, que levaram o 
povo às ruas nos últimos meses.

Valor de mercado ou não, deve ser 
por isso que o trólebus está protegido 
por dois carros bem novos da polícia 
do Paraná. Acredita-se que um Fluen-
ce e um Duster devem ser suficientes 
para emplacar qualquer perseguição 
que possa ocorrer no caso de seques-
tro do bonde e seus preciosos livros 
ou assalto à agência e suas valiosas 
notas. Se bem que pelo brilho e lus-
tre dos carros, mais evidentes que o  
retorno dos raios do sol à capital, 
pode ser um flagrante de que aque-
las viaturas cumpram a missão de 
também ficarem expostas ao público.  
Até se pode imaginar quanto traba-
lho não tem o setor de manutenção 
da Polícia Militar ou a empresa ter-

ceirizada em Car wash para conse-
guir com que as botas dos soldados 
e seu fardamento amarronzado pos-
sam ficar espelhados tão nitidamen-
te na pintura das portas e do capô.  
Principalmente porque ambos giro-
flex rubros escandalosos disputam 
espaço com a luminosidade do astro 
rei ao meio-dia.

 
E estes, os militares, por vossa 

vez, cerca de quatro para cada car-
ro, possuem fardas impecáveis, sem 
sequer uma goma amassada. Seus 
acessórios negros como cassetete, 
porta-algemas e revólveres também 
parecem terem sido lustrados pe-
los tantos sapateiros que labutam na 
Boca Maldita. Mas cometem uma 
gafe imperdoável: não sorriem. A 
falta de dentes simpáticos não atrai 
a empatia dos transeuntes. Defendo 
que moças de calças coladas e deco-
tes poderiam estar no local, já que a 
ideia parece ser passar uma sensação 
agradável, digo, de segurança; ou 
então, que os PM’s modelos ganhem 
uma gratificação por ficarem expos-
tos como manequins vivos. Princi-
palmente após observar que o ônibus 
de turismo double deck passa pelo 
local com máquinas disparando seus 
flashes diurnos na direção do Palácio 
Avenida, do Bonde da Leitura e dos 
policiais.

Dez minutos depois os veículos 
saem. Talvez em busca de mais uma 
praça onde possam estar expostos.  
O Palácio mantém sua aparência im-
pecável.  E o bonde, sem próxima pa-
rada, já necessita de mais detergente 
na sua última janela.

P r o n t o s  p a r a  a  p r i m a v e r a

João Paulo Melo
Técnica: Nanquim

por Manolo Ramires
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por Cezar Ubaldo

Dançávamos entre os cegos, a cada rodopio um brinde, a cada distração 
bailava um novo intérprete, dançávamos entre os lúcidos, verdadeiros loucos ali 
parados... Se não fossem seus os olhos meus lhe veria harmonizar com o acaso, 
se fez ingênua a ambição, delatora do tom de agora, nos passos mal ensaiados 
tropeçava o cansado destino, que não parava de dançar, que não parava de nos 
separar... Dançávamos juntos sem nos encontrar.

Glória tu que eis regente do agora, não padeça, pois em outrora sois eu quem 
te alimenta com o crânio da fogueira que brinda entre corpos, tragaste a morte 
entupida de vida quando vens a se retirar, fica um pedaço de mau gosto e a 
vontade de se glorificar.

B a i l e  d o  a c a s o

G l ó r i a

Ao meu funeral
não lancem lágrimas.
Deixem que aves
e peixes,
no soluço dos ventos
e dos mares
chorem a minha partida
para as estrelas
de onde vim
e onde o mais terno amor
aguarda-me.

R E T O R N O  À S  E S T R E L A S
por Emerson Fernando da Silva
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por Leonardo Hasper

por Ricardo Mainieri

Agora que teu sorriso já não ilumi-
na mais o meu rosto e que seus lábios 
não me seduzem com seu peculiar 
gosto, penso em todas as promessas 
que fizemos um ao outro. Tínhamos 
tantos planos e sonhos, agora perce-
bo que despertamos no meio da ses-
são e o filme já estava nos créditos 
finais. A vida continua e tento seguir 
em frente, mas a cada passo que dou 
em direção ao amanhã, como um 
fantasma, sua imagem salta diante de 
meus olhos e não sei como fugir. Não 
tive olhos para nenhuma outra, nem 
muito menos dediquei meus beijos a 
outros lábios, eram apenas os seus 
que desejava. Mas me culpo por tal-
vez não dar o que esperava de mim.

A falta que ela me faz

meus cabelos roubaram
a cor da porcelana
 
meu fôlego
já não lembra um iogue
nem um maratonista
 
vez ou outra
esqueço das palavras
também dos rostos de ontem
 
os amigos se despediram
e se tornaram habitantes

de outras dimensões

no entanto prossigo
na alquimia de verter
verbo em verso

provisoriamente.
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João Paulo Melo
Técnica: Nanquim

Nem sempre aprendemos, tudo pas-
sa tão rápido quanto uma brisa de ve-
rão, no entanto, a dor de uma perda 
ou ausência nos castiga por dias que 
aparentam ser simplesmente sem fim, 
como neste momento, o Sol arde lá 
fora, contudo, aqui no meu peito o 
frio é constante e você não voltará 
para poder me reaquecer e me reco-
locar nos trilhos de sua vida. O que 
me resta neste solitário momento são 
apenas ecos de promessas não cum-
pridas, lembranças dos momentos ao 
seu lado e de nossos sonhos que foram 
planejados, mas não desenhados.
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Queimei ontem meu dedo 
no fogo. Estava lá fritan-
do umas batatinhas quando 

aconteceu. Por um instante me dis-
traí pensando em como nunca mi-
nhas batatas ficavam iguais às do 
McDonald’s, quando, tentando reti-
rá-las da panela, deixei cair uma no 
fogão, bem junto à boca acesa. Tudo 
bem que ela estava murcha e empa-
pada em óleo, mas não sou do tipo 
que desperdiça comida, então, tive 
que agir rápido para que não torrasse 
no fogo. Num reflexo, dei um pete-
leco na batata desgarrada para afastá
-la do perigo. O problema foi não ter 
calculado bem meu gesto, passando o 
dedo pela chama por mais tempo do 
que o suportável. Resumindo, ganhei 
uma queimadurinha de 2º grau.

O curioso é que o incidente desper-
tou algo de meu lado primitivo. Não 
dizem que o Homem das Cavernas 
teve no fogo uma de suas primei-
ras grandes descobertas? Creio que 
me redescobri pelas labaredas de 
meu fogão. Como uma criança ao se 
queimar pela primeira vez, também 
percebi na dor o quanto sou frágil e 
consumível – aliás, eu relembrei isso. 
E penso que foi esse lado primitivo o 
que me levou a correr até a geladeira, 
pegar o pote de margarina e atolar o 
dedo lesionado dentro. Esse remédio 
quem me ensinou foi minha mãe, por 
ocasião de uma outra queimadura, na 
adolescência. Só alguns dias depois, 
estando no hospital, que então desco-
bri: queimadura com margarina não 
é uma combinação muito saudável...

Voltando ao “lado primitivo” da 
coisa – aliás, para ser mais exato, eu 
deveria dizer: voltando por um breve 
momento à minha infância... O caso é 
que o fogo sempre fez parte de meus 
rituais de moleque. É muito nítida em 
minha memória a época de São João, 
quando íamos para a rua à noite li-
dar com fogo. Meu pai arrumava um 
caninho de antena espinha-de-peixe, 

dobrava uma das pontas, fazendo-o 
se parecer com um revólver. A gente 
metia uma bombinha daquelas mais 
fininhas na ponta do cano, acendia 
na maior tensão e empurrava para o 
fundo. Quando estourava, saía uma 
pequena labareda da pistola improvi-
sada e a palito da bombinha era ex-
pelido numa velocidade que, para um 
pirralho como eu era, parecia uma 
bala de fuzil.

Outra aventura flamejante surpreen-
dente era rodar bombril. A meninada 
verificava o estoque de utilidades do-
mésticas de suas mães, e o mais bem 
abastecido seria o fornecedor. Óbvio 
que a palha de aço era surrupiada sem 
o consentimento materno, o que tor-
nava a aventura ainda mais transgres-
sora e empolgante. De posse da palha, 
alguém a esticava cuidadosamente, de 
maneira a ficar o mais comprida pos-
sível sem deixar nenhuma parte mui-
to fina. Segurando uma das pontas e 
acendendo a outra, algum garoto saía 
como louco girando o braço freneti-
camente. Uma roda em brasa surgia 
no escuro da noite, enquanto a palha 
se desfazia em faíscas incandescen-
tes. Era o mais macho da turma quem 
mais se banhasse naquela chuva de fa-
íscas sem demonstrar dor.

Uma prova de macheza também 
muito recorrente se dava em torno de 
uma fogueira. A gente arrumava um 
pedaço de telha de amianto e jogava 
no meio das chamas. E era só espe-
rar. Após alguns minutos, ouvia-se 
um estouro. Então a molecada corria 
desesperada para se proteger. Neste 
caso, o mais homem seria quem per-
manecesse ao lado da fogueira, como 
um bravo guerreiro ao encarar a mor-
te de frente, entregando ao acaso a 
chance de ter seu olho perfurado por 
um estilhaço de telha voador. Ouví-
amos muitas histórias de meninos 
que ficavam cegos após provarem ser 
mesmo homens. Já a gente preferia 
continuar enxergando a ser macho.

Parece haver em torno do fogo 
um mistério que encanta o ser hu-
mano desde sempre. Talvez a maior 
expressão desse mistério esteja na 
declaração poética: “amor é fogo”. 
Acendemos velas de batismo, apa-
gamos velas de aniversário, velamos 
os mortos, mitos e rituais diversos se 
utilizam das chamas... E não pode-
mos nos esquecer dos maravilhosos 
churrascos de finais de semana. Quer 
ritual mais revigorante que esse?! 
Pois é, o fogo está sempre a nos ron-
dar. De minha parte, só espero nunca 
apagar a chama infantil e misteriosa 
que me guia, mesmo quando esse jei-
to de moleque atrapalhado resulta em 
alguns dedinhos queimados.

F O G O  M E N I N O

por Carlos Davissara
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Acende as luzes da sala, como 
em um ritual, acende um incenso, 
religiosamente se aconchega na 
voz de Nina Simone, às vezes deita 
na rede para olhar o céu ou dança 
pela sala, que é grande o bastante 
para seus passos descompassados. 
Reinventa um ou dois amores… E 
canta, “Before you came my time 
was running low oh baby”, e clama 
silenciosamente por um cigarro. 
O céu estrelado o bastante para 
constatar que não vai chover. Muda 
três ou quatro vezes de camiseta, 
pega celular, fones de ouvido, joga os 
últimos trocados na bolsa, hesita em 
pegar o isqueiro azul ciano; não pega. 
Olha pela última vez no espelho e 
acredita na beleza de seus vinte anos, 
apaga as luzes e sai.

Organiza as coisas em seu novo 
quarto; roupas, livros, fotos… 
Algumas poucas lembranças que 
traz de tantas histórias desfeitas. 
Cola algumas fotos na parede, 
poemas; com olhar melancólico 
que adquiriu nas andanças e 
nas saudades, olha todos esses 
pedaços que já fizeram parte de si, 
rememora alguns fatos: alegrias, 
uns risos perdidos, lembra de uma 
escadaria, um muro, uma moça de 
chapéu na porta de um bar…  
Ah, foram tantos bares, e ainda são. 
Se pudesse largaria tudo. Largaria 
tudo isso que não tem importância 
para ninguém e sumiria para um 
bar, bem longe, um desses botecos 
de beira de estrada, talvez.
Largou o cigarro há três semanas, 
tenta disfarçar a impaciência, as 
unhas estão bonitas, vez ou outra 
se pega longe olhando para o nada, 
toda manhã revive uns samba-
canções antigos, doídos demais e 
senta próximo á janela, como se 
fumasse um cigarro.

INTERIOR NOITE INTERIOR dia

Desenhei em teus quadris meu prazer,
quando teus olhos vi em meus virar
ofereci-te meu deleite.
Sendo um nós em encaixe perfeito,
teu leite só me faz transbordar.
Finca em minha pele tua marca,
já não precisas mais te anunciar,
está em meus sonhos
e em minha realidade tua explosão me faz ficar,
teus lábios nos meus, tua língua na minha,
tua pele transpirando na minha.
Teu eu meu sendo nosso conflito meu maior gozo.

João Paulo Melo
Técnica: Nanquim
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por Flávio de Castro

1 / 2 T I M E L I N E O r a l

metade checa o extrato no banco
metade joga a alma de um barranco
metade acorda cedo todo dia
metade tempestade e putaria
metade sonha em trocar de carro
metade chafurdou de tanto barro

metade prefere pagar tudo à vista
metade parcelou vida de artista

metade tira leite na alvorada
metade verte vinho a madrugada

trabalha 
ganha dinheiro
paga unimed
remédio
aluguel

lirismo
poesia
não leva 
cristão pro céu

metade porta de igreja
metade puta que te beija

metade juízo final
metade lacan
& gardenal

metade deu o truque
levou a vida no muque
outra metade,
piedade,
virou poeta de facebook

amores de internet não assam frangos dominicais
nem vertem lágrimas que não sejam clicks 
adolescentemente postam alegrias lowfi
amores online lambuzam-se de gozo falso
e não entrelaçam dedos em teclas reais
se atiçam nas festas do fone de ouvido 
amores automáticos sem atualizações carnais
que apodrecem na timeline do esquecimento
ou caminham ao vento de ruas virtuais 
amores eletrônicos não sentem o sal nos lábios
nem a ressaca de verdadeiros carnavais 
apenas carregam fotos de folias mortas 
e compartilham beijos que não beijam mais

A minha língua fica impregnada
De você mulher
Quando você grita, ri,
solfeja
Sentada na minha cara
Despejando cores ácidas
Gotas mágicas
De continentes arregaçados
Um mapa todo lambuzado
A língua toda recitada
De cor e salteada
Você salivando na minha casa
Abrindo as suas alas
Destilando lágrimas
Destrambelhadas
A minha língua melecada
Trapézio e abismo
onde você
se mata.

João Paulo Melo
Técnica: Nanquim
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( I N ) E S P E R A D A por Priscila Rôde

Mora dentro de mim
Uma vontade não dita
Que me detém e vibra
Enquanto o milagre
Não começa, enquanto
Abro todas as janelas
Que me lembram
As formas mais belas
De se deixar sorrir.

Então eu me coloco tão aberta
Tão disposta e ereta
Esperando na certa
O amor envelhecer
Nos traços de alguém.

OUTRAS PALAVRAS 

Pausou. Pousou sobre mim. Abriu-me no vazio de uma 
frase ruidosa e conflituada. Fez de mim o teu inabitável 
poema. Bastou um desvio do tempo para que no infinito me 
desmanchasse. E abandonasse essa sensação de  
coração-batendo-céu-adentro. Fora de mim. 
Bem além de mim, pausou. Pousou sobre mim teus acordes.  
E dormiu meu sono. Acordou sonho. Bastou uma distância para 
que na noite me reinventasse. Bastou uma distração dentro 
dos dias para que eu te acomodasse, injusto, na boca. 
Levantei sem peito, sem respeito, sem vontade.  
Desde então estou te chamando - silenciosa, eterna e 
repetidamente - como quem não aprendeu a justificar o Amor 
com outras palavras. 

João Paulo Melo
Técnica: Nanquim
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Diversos teóricos de vertentes li-
terárias das mais variadas já se ocu-
param com a questão do espaço na 
literatura. Nomes como Walter Benja-
min, Bakhtin, Alfredo Bosi, Umberto 
Eco, etc., em algum momento de suas 
produções ensaísticas dedicaram con-
siderações acerca da representação do 
espaço em narrativas, principalmente 
nos gêneros conto e romance.

Há de se levar em consideração as 
formas dos dois gêneros narrativos, 
ou seja, a construção de uma estrutu-
ra espacial mais sólida e consistente é 
mais viável na narrativa mais longa. 
O romance, por ser formado a partir 
de núcleos espaciais mais abrangen-
tes, naturalmente oferece opções de 
espaços múltiplos, o que contribui 
para uma oscilação menor em seu  
núcleo estrutural. 

O conto tende a ser mais direto, 
sem floreios estilísticos muito com-
plicados que talvez fossem melhor 
realizados em narrativas mais lon-
gas. Porém, vários autores romperam 
algumas barreiras com essas formas 
tradicionais de construção espacial 
nas narrativas mais curtas, como 
Machado de Assis, que escreveu ver-
dadeiros tratados sociológicos sobre 
a sociedade carioca do século XIX 
através do conto; Vergílio Ferreira, 
grande escritor português do século 
XX, talvez o maior romancista de 
língua portuguesa, inovou o romance 
em Portugal introduzindo elementos 
do ensaio e de tratados filosóficos nas 
narrativas de ficção, tanto no conto 
quanto no romance. 

Em Curitiba (ao menos na Curitiba 
underground) há alguns escritores 
que vêm trabalhando seus contos a 
partir desse aspecto não tradicional, 
o mais original é ReNato Bittencourt 

Gomes. ReNato (seu nome é grafado 
dessa forma), nasceu em Telêmaco 
Borba em 1967, mas vive em Curi-
tiba. É professor, revisor e Mestre 
em Estudos Literários pela UFPR. 
É autor de Mecânica dos fluidos 
(2002), Liturgia do Sangue (2009) e  
Inventário e Descobrimentos (2010). 

Seu melhor trabalho, sem dúvida, 
é Liturgia do Sangue: a memória do 
lobo. O livro é dividido em quatro 
partes: a tribo, os ofícios, as lobas e 
o clã. Ao todo, são vinte contos que 
compõem a obra. Um dos aspectos 
mais interessantes é que aparente-
mente não há nenhuma história sendo 
contada. Os contos são verdadeiros 
flashes de um anônimo que assume 
estar escrevendo algo. A metalin-
guagem é assumida abertamente em 
várias passagens ao longo do livro, 
tendo ou não alguma ligação entre si.

Bittencourt usa vários símbolos em 
todos os contos, que reaparecem em 
contos posteriores. Um dos símbolos 
mais significativos é a figura do lobo, 
de sua aproximação com a condição 
humana. O indivíduo não passa de um 
animal acuado preso em seu próprio 
meio, agindo instintivamente. Ou-
tro símbolo importante a ser levado 
em consideração como um elemento  
estrutural e conectivo entre os con-
tos é a presença do uivo, muito seme-
lhante à náusea sartreana e que de-
pende do outro para ser silenciado. O 
“uivo” é visceral e geralmente parte 
de situações limite, de alarme.

Além da presença do “uivo” atávi-
co durante várias partes do livro há 
repetidas referências à “tribo”, que 
rege preceitos imutáveis, como regras 
de conduta, preceitos morais e códi-
gos sociais bastante característicos. 
E como o uivo é atávico, como uma 

L I T U R G I A  D O  S A N G U E : 
U I V O S  A T Á V I C O S

herança muitas vezes não desejada, 
gera um conflito existencial forte no 
indivíduo que é elemento integrante 
da “tribo”.

No conto Liame (e em vários ou-
tros) não há ações convencionais. 
Há reflexões sobre o ser humano, 
a miséria de sua condição animal.  
A animalização do homem é recor-
rente na maioria dos contos. Há um 
belo trabalho formal, mostrando um 
autor dominante da técnica narrativa 
como poucos. 

Em Filhos da Lei, um dos melhores 
textos do livro, o narrador se dirige 
diretamente ao leitor. Suas ações são 
(como é comum no livro todo) soliló-
quios intermináveis e impenetráveis. 
Não há nenhuma espécie de interrup-
ção exterior ao seu discurso e nova-
mente a metalinguagem serve como 
elemento fundamental para o fazer 
literário, para a construção narrativa.

No belo Liturgia, Bittencourt se 
utiliza da prosa poética com preci-
são, principalmente em cenas que 
sugerem (muitas ações são apenas 
sugeridas) atos sexuais. Seu estilo 
narrativo é propício à prática de uma 
prosa poética fluente, nada é forçado 
ou artificial, contribuindo para uma 
leitura que flui, apesar do rigor que 
exige do leitor.  

É interessante ressaltar que mesmo 
o autor não contando uma história 
nos moldes tradicionais, proposital-
mente há uma espécie de “voz” que 
perpassa todo o livro, como se fosse 
o alterego de Bittencourt clamando 
por sentido em um ambiente caótico 
e nonsense. É como se o mesmo nar-
rador autodiegético narrasse todos os 
contos como se fossem pequenas im-
pressões do que aponta e vê.

No conto Minhas palavras, tua 
flor carnívora, há a presença da ideia 
sartreana de encontrar-se consigo 
próprio, encontrar-se com o absurdo 
de ser aquilo que se é. “Sou o lobo do 
canivete, como meu pai e antes dele 
meu avô e antes...” (p.117).

Em todo Liturgia de sangue: a me-
mória do lobo há lacunas deixadas 
por Bittencourt para serem desven-
dadas e degustadas pelo leitor atento. 
Deve-se estar vigilante aos mean-
dros poéticos durante toda leitura. 
O livro não apresenta oscilações 
estruturais em sua forma, nem em 
seu conteúdo. Sua relevância unitá-
ria é significativa, o que é fato in-
comum em coletâneas de contos, 
pois dificilmente são inteiramente 
boas, já que não apresentam, mui-
tas vezes, essa homogeneidade es-
tilística construída por Bittencourt. 
Livro forte que dificilmente será  
superado por algum outro escritor 
brasileiro contemporâneo. 

por Daniel Osiecki
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por  Laura Beal Bordin

Quem a conheceu pelo jornalismo 
atual, provavelmente leu seu nome 
nas reportagens sobre o meio am-
biente. Talvez por sua luta contra a 
tortura. Ou talvez pelo simples fato 
de não se negar a falar com ninguém. 
Sua casa vivia cheia de estudantes, 
jornalistas e qualquer pessoa que 
quisesse saber sua opinião sobre o 
mundo. Nunca esqueço o dia em que 
lá chegamos: era final da tarde, qua-
se noite – sobre a mesa, pastéis que 
ela havia comprado na padaria, pois 
imaginou que teríamos saído de um 
dia de trabalho e poderíamos estar 
famintas. De fato.

 
Sentamos na sua mesa e explica-

mos o que gostaríamos. Ela nos olha-
va com um olhar fixo de quem estava 
processando tudo o que estávamos 
querendo. Continuávamos falando 
sem parar, até que ela interrompes-
se para questionar alguma frase do 
começo da conversa. Está ai uma 
das coisas que aprendi com Teresa: 
o respeito ao silêncio.  Enquanto o 
silêncio tomava conta da cozinha, a 
fumaça da sua cigarrilha – talvez a 
terceira a ser acesa desde que chega-
mos, parecia ser a expressão de tudo 
o que estava passando por sua cabe-
ça. Depois de alguns tragos, sempre 
saia uma ideia que mudava a nossa 
ideia de feminismo, do papel da mu-

lher, de ditadura, de vida. 
Se existe um substantivo que define 

suas histórias, esse é luta. Várias, as 
mais diversas. Lutou com a mãe para 
cursar engenharia – perdeu, pois não 
poderia fazer um curso de homens. 
Lutou em casa, com seus manuscri-
tos em seu ano sabático que virou um 
livro – até o momento em que con-
versamos, não sabia onde tinha ido 
parar esse material. Lutou no curso 
de jornalismo da UFPR, que conside-
rava horroroso e submisso à ditadu-
ra. Lutou por novas eleições no dire-
tório acadêmico, que era liderado por 
ditadores inspirados no governo que 
se instalava. Correu pelas rampas 
da reitoria da universidade com lis-
tas de nomes que pediam uma nova 
eleição. Essa ela ganhou. Não se sub-
metia a qualquer um e até do presi-
dente da UPE, Roberto Requião, ela 
levou bronca por dar palpites demais.  
Teresa foi filha, foi estudante e resol-
veu virar boia-fria. Conscientizar o 
povo de que um governo autoritário 
não poderia permanecer no poder. 
Outra luta perdida. Essa, a fez perce-
ber que, para o povo, pouco importa-
va se o governo era militar, democrá-
tico, monárquico ou qualquer outra 
natureza – a exploração e a tortura 
eram realidade desde sempre. 

Ficou grávida e teve seu filho em 

meio a tanta confusão, documentos 
e lutas. Ela foi presa por trabalhar 
como boia-fria, por ter livros de 
Marx e outros revolucionários dentro 
de casa e outras tantas atividades ex-
tremamente perigosas. Foi torturada, 
foi exilada. No Chile, teve seu segun-
do filho – uma menina dessa vez, que 
aos dois meses voltou ao Brasil com 
uma irmã de Teresa. Pela primeira vez 
se viu como mãe. Não poderia colo-
car a revolução a frente à seus filhos.  
Voltou e se entregou. 

Foi presa novamente. Dessa vez, 
ficou uma noite numa cela com pros-
titutas. Elas, todas nuas. Teresa per-
maneceu vestida e tentando entender 
a situação. As mulheres, quando ge-
miam de fome, dor ou frio, levavam 
jatos fortíssimos de água, que justi-
ficavam a nudez. A violência só aca-
bava quando uma delas era entregue 
a um policial, que a estuprava até se 
sentir satisfeito. Dois são os adjeti-
vos que Teresa utiliza para esse mo-
mento: pesadíssimo, doloridíssimo.  
Depois de dois anos presa em um 
convento, onde era cuidada pelas 
freiras, voltou para a casa e para os 
filhos. Durante anos foi perseguida 
pelo Comando de Caça aos Comu-
nistas. Sua filha, Lupe, diz que a for-
ça de sua mãe permitia que ela inven-
tasse histórias para poupá-los dessa 

ameaça. Fez de tudo para poupar os 
filhos, mas não conseguiu abandonar 
a luta. Pensou em algo mais amplo, 
que todos iriam se importar. Esco-
lheu o meio ambiente. Mas que en-
gano, nos disse Teresa na ocasião. 
É culpa do consumo, do capital.  
Ele dita tudo. 

A frase é atribuída ao uruguaio 
Eduardo Galeano, porém Teresa não 
sabia ao certo de quem é. Mas muito 
bem o que significa. A utopia é como 
o horizonte: você caminha e nun-
ca chega. Teresa também sabe para 
que ela serve: para continuar cami-
nhando. Teresa Urban deixou a luta 
de forma súbita, mas deixou quem 
continuasse caminhando por ela.  
Continuaremos caminhando. 

Em homenagem à jornalista e  
ambientalista Teresa Urban (1946-2013).

  
Serviço

Sem liberdade, eu não vivo – 
Mulheres que não se calaram na di-
tadura, por Laura Beal Bordin e Sue-
len Lorianny (2013, Editora ComPac-
tos). 256 páginas. Preço: R$44,90.

T e r e s a  d e  m u i t a s  l u t a s
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por  Luíz Horácio

Uma criança atravessando a rua 
para entrar no ônibus que a leva-
ria de volta para casa. Era isso, ou 
quem sabe, apenas mais uma crian-
ça atravessando a rua. Uma criança 
atravessando uma rua movimentada.  
Das mais movimentadas. Não posso 
afirmar se tinha nove ou dez anos.
Talvez onze. Não sei. Não lembro. 
Quero esquecer. Não consigo.

Não lembro ao certo o horário, 
mas era  meio da tarde, disso tenho  
certeza.

Fazia tempo, não sei ao certo quan-
tos anos, nós não morávamos juntos, 
ele vivia com a inocência e eu divi-
dia o tempo com a culpa. Culpa …  
Era uma criança, uma criança atraves-
sando a rua, e eu… Eu passava por ali, 
indo não sei, não lembro, para onde. 
Fugindo. Na certa fugindo. Naquela 
época eu já fazia isso, hábito que con-
servo. Fugir, fugir de mim, me afas-
tar ao máximo dessa capacidade que  
tenho, de sofrer, e de fazer sofrer.

Não posso afirmar que aquela 
criança sofria, que seu sofrimen-
to fosse motivado pela minha au-
sência. Não, eu nunca acreditei que 
pudesse provocar saudade em quem 
quer que fosse. Muito menos numa 
criança, muito menos numa criança, 
como aquela, que tinha seus brin-
quedos. Eu passava por aquela rua, 

a criança acabara de sair da esco-
la de natação, pequena, levava uma 
bolsa enorme que sacudia pelo ar, 
parou frente a vitrine de uma loja de 
brinquedos, sonhou por instantes, 
breves instantes, eu passava. Uma 
criança solitária olhando a vitrine 
de uma loja de brinquedos, poucas 
imagens me assombram mais do 
que essa. A criança impotente fren-
te a algo que cobiça. Nada a fazer.  
E aquela criança era meu filho. Na 
rua. Sonhando.

Logo a criança atravessaria a rua, 
não tive tempo de vê-la entrar no ôni-
bus.  Não fui capaz de descer da con-
dução, do ônibus, do táxi, do carro, 
não lembro, não consigo lembrar, que 
me levava. Era preciso chegar a algum 
lugar. Meu filho, a criança que atra-
vessou a rua, estava só. Será que em 
seus pensamentos ele sabia que estava 
só, que seu pai o ignorara por  motivos 
que até hoje desconhece. O que pode 
ser mais importante que um filho?  
O que pode ser mais importante para 
um pai do que seu filho? O quê? 

Há quanto tempo ele cumpria aquele 
trajeto, atravessava aquela rua movi-
mentada e, ao chegar à casa, a sua es-
pera, quem? A empregada. Ah, como 
eu gostaria de saber o que se passava 
em sua cabeça naqueles dias sem pai, 
naquele momento frente a vitrine, na 
hora em que acionava a campainha do 

apartamento e era recepcionado pela 
empregada. Sei que as crianças não 
sabem sentir raiva e meu filho, longe 
de mim desde seus três anos, não sa-
bia o significado de ter pai.

Pablo, Pablo é o nome de meu filho, 
eu escolhi chamá-lo assim, sua mãe 
aceitou. Ele tem trinta anos e um fi-
lho, eu conservo a culpa e um medo. 
De um dia ser visto por ele, tentando 
atravessar a rua na precariedade de 
minha velhice, e ele passar, me ig-
norar; sem minha covardia, parar e 
permitir que o veja. Uma vez conver-
sei com ele sobre o dia em que o vi 
saindo da escola de natação. Mostrei-
lhe minha preocupação e ele, homem 
feito, disse apenas; “queria que eu 
ficasse trancado em casa?”. E eu não 
disse o que precisava ser dito: “não, 
eu queria estar segurando sua mão”.

A vida não oferece segunda  
chance, é tolice acreditar no contrá-
rio, a vida em seu gesto sádico aponta 
o caminho onde ocorrerá o sofrimen-
to de alguém, perpetrado por mim, 
por você. Adiante, bem adiante, em 
seu gesto cruel, permitirá a repetição, 
e eu, você, buscaremos nos redimir. 
A quem impingi minha crueldade, 
travestida de omissão, falta de amor, 
falo de Pablo, meu filho, ah, esse ja-
mais terei outra chance.

Recomenda-se que não me aproxi-
me de meu neto.A 
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por Ramon Diego Câmara Rocha

A mão
espreita o tempo
nas fibras do mundo.

A mulher
me fala 
em córneas
e ventre.

seus sentimentos
são raros e belos
como o botão  
de uma papoula.

A  MADONNA NA JANELA
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