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Chegamos à terceira edição de Jornal RelevO dedicada à Festa das 
Linguagens Medianeira. O leitor atento observará que se trata de uma 
belíssima edição. O desatento, provavelmente, também. Nessas dezesseis 
páginas, apresentamos, com bandeja, babador e talheres, alguns dos autores 
que darão as caras na FLIM — não que eles necessariamente precisem de 
apresentação. Neste espaço � guram contos, poemas e crônicas prontos 
para colaborar com um evento já assumidamente intermidiático.

Expor o RelevO à FLIM é torná-lo vivo, fazê-lo pulsar. A participação no 
circuito de leitura local permite concretizá-lo enquanto periódico literário. 
Apoiados pelo Colégio Medianeira, temos a chance de estimular a leitura 
por ela mesma, fortalecendo o vínculo entre a Festa e seus participantes. 
É possível, também, transportar autores a esferas diferentes do público a 
que estão acostumados, utilizando apenas o mínimo necessário: algumas 
páginas de papel jornal.

A mera reunião de Luís Henrique Pellanda, Roberto Gomes e Luiz 
Rufatto em uma compilação tão curta é de se festejar. Essa edição, mais 
madura que as anteriores, notabiliza-se por toques sutis de humor, sem 
fugir das re� exões sobre a atividade da leitura, tampouco ignorar o contexto 
paranaense a que pertencemos. Da parte grá� ca, espera-se con� uência, 
característica que se repete na junção de � lmes, apresentações de dança, 
teatro, música e palestras. 

Registramos, com o mínimo necessário, um pouco da união entre 
tantos textos contemporâneos, verbais ou não.

Uma boa leitura.
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“O Karam está escrevendo cada vez melhor”, disse-me, sério, um colega após a leitura de “Comendo 
Bolacha Maria no Dia de São Nunca”, reeditado pela curitibana Arte & Letra.
A constatação absurda – como se negasse que o escritor curitibano Manoel Carlos Karam desapareceu 
de um câncer há mais de cinco anos – serve, porém, como uma homenagem válida ao livro relançado.
A� nal, “Comendo Bolacha Maria ...” é uma coleção de “espantos”. Nos minicontos, micronovelas 
e monólogos está a prosa “encrencada”, inventiva e labiríntica de Karam.
Não é fácil de� nir esta pequena obra-prima. O domínio da linguagem permite a Karam jogar nas 
onze posições e ainda atuar como técnico, massagista, cartola e também comentar o jogo das tribunas.
Os personagens são tipos inde� nidos: paranoicos, enlouquecidos e fanfarrões que disparam 
perplexidades e iluminações.
Há o colecionador de nuvens que concede uma entrevista coletiva. Há também o confronto entre 
um detetive e o delegado que parecem saídos de um desenho animado surrealista noir.
O humor negro e � losó� co é perturbador. O escritor Marçal Aquino, na orelha de um dos livros 
do autor, de� niu: “um humor original, diferente, desses que a gente ri e logo depois, para, pensa 
direito, � ca preocupado”.
Como no talvez menor conto da literatura mundial: “Circo? Tem não.”
Aquino é apenas um dos escritores contemporâneos relevantes, como Joca Reiners Terron ou o local 
Luiz Felipe Leprevost, que cultuam Karam e o grupo de escritores curitibanos de que ele é parte.
Autores originais, que com cuidados de artesãos, deixaram obras experimentais e provocadoras 
que ainda não alcançaram o patamar de reconhecimento literário que merecem.
Seja por circunstâncias do mercado editorial, seja por vontade própria, desavenças entre herdeiros 
ou falta de público interessado. Jamil Snege, Valêncio Xavier e Wilson Bueno (todos já falecidos) 
são os outros ocupantes desta barca.
Neste ano, algumas efemérides propiciaram que o trabalho de Snege e Valêncio fossem bastante 
discutidos. A reedição ergonômica, bonita de um dos seus melhores livros foi só Karam que ganhou 
(e a Arte & Letra promete textos inéditos ainda para este ano).
É Valêncio, aliás, quem assina a orelha do livro. Nela, conta o que a prosa de Karam causou em seu 
temperamento: após a leitura, ele teria, en� m, dado um chute no rabo de uma pomba rola. Algo 
que sempre quis fazer, só faltava-lhe a coragem.
Surge mesmo uma sensação de liberdade mental completa como efeito de “Comendo Bolacha 
Maria...”. Uma indispensável e bem dada porrada.  

JOGOS, SAFADEZAS E ANEDOTAS DE KARAM

Sandro Moser

Reedição de livro de contos de Manoel Carlos Karam 
permite contato com sua prosa original e provocadora
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(Texto publicado originalmente em gazetadopovo.com.br/cadernog)
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A destruição da ilha

Paulo Venturelli

 O navio ruma para certo canto da ilha. Dentro do navio, cavalos de fogo 
soltam relinchos que salpicam o mar com o mau gosto do surrealismo. Os 
traços que recamam as águas parecem feitos pela preguiça de quem não tem 
muita disciplina para a � guração fotográ� ca, ainda que não mimética. Ao 
ver os cavalos de fogo rumo ao ponto esconso da ilha, recorro a um blues. 
E de nada adianta. A música me diz com todas as letras pandas que música 
é musica e vida é vida. E esta vida é um festival de escombros, pedras rotas, 
praias desmaiadas antes da sombra. Busco em pinturas um tanto de fuga para 
o ardor que me queima. E o mesmo discurso se dá: lance-se das molduras, caia 
no chão, lamba-o, porque vida não se improvisa com pinceladas. É a vez de 
textos pairarem em minhas mãos, a� nal, quero esquecer a destruição da ilha, 
rompida pelas patas incomensuráveis da animália que arrota brasa e torra os 
últimos gravetos que � z questão de preservar para situação muito especial. E 
dos textos apenas escorres bílis. Como se gargalhassem num festim em sala 
de necrotério, põem os is sob os pingos que não dei, cutucam meus costados, 
empurram meu peito contra o calor da hora chã e sabem ecoar somente o 
que já domino: viver é uma estupidez de dados pendurados em relatórios 
que as telas consomem em sua bela geogra� a de designer, signi� cante para 
as estrelas e ofuscante para quem acabou de perder o último centavo de sua 
propriedade. Não sei como refazer o desperdício de minha pele. Estou exausto 
diante da paisagem escancarada ao ritmo do que me persegue e me põe na 
ponta do arpão. Sem defesa. No defense. Nem conto com asas para largar o 
lodo ligando os dedos ao chão. O navio, en� m, arrombou o recanto doce, 
a quentura de maciez que em outra oportunidade me ofereceu a polpa do 
paraíso rasteiro que habitamos. O gosto na boca é de cinema velho. Nunca 
mais haverá o mesmo manjar, e o fogo crepita com a insolência de um transe. 
Como me assegurar um apoio? Como me apoiar em algo menos voante, se 
o bastão � oresceu no inseto carnívoro que cobre meus olhos?
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a leitura 
sem � m

Roberto Gomes

Como todos aqueles que um dia foram fisgados pelo vício da leitura – as razões e as 
motivações são as mais diversas possíveis, mas o resultado é um só – eu também coloquei na 
cabeça que deveria ler todos os livros do mundo. Aos treze anos, quando a febre começou, 
compreende-se. Nessa idade podemos tudo e teremos tempo para tudo. O problema é que 
sabemos pouco. Uma das coisas que não sabemos: o número de livros existentes no mundo.

Muitos anos depois, quando eu já havia me livrado da agonia em ler “todos os livros do 
mundo”, encontrei em uma entrevista de Wilson Martins a mesma tara leitora. Disse o Wilson 
que seu projeto de leitor iniciante era ler todos os livros existentes e foi em frente até descobrir 
que isso era impossível. É bem verdade que ele acabou lendo muito mais do que todos nós 
juntos, simples mortais mais ou menos preguiçosos – o homem era uma fera nesse ofício de 
leitor, o que sempre me deixou com uma enorme inveja.

O que importa é que, tendo passado a vida com o nariz en� ado no meio de livros, nem por 
isso vi diminuir sensivelmente duas coisas: a quantidade que restava a ler e minha sensação 
de que, por mais esforço que � zesse, não conseguiria diminuir os domínios sobre os quais eu 
continuava tendo uma robusta ignorância.

Os livros que não li, portanto, são in� ndáveis, além de aumentarem a cada dia, pois sempre 
há quem escreva novos livros – aliás, em certos casos o número de autores me parece maior 
do que o número de leitores. Essa equação que descreve os livros que não li, portanto, se 
assemelha àqueles problemas matemáticos nos quais surge um número qualquer que jamais 
podemos limitar: ele cresce sempre e passa a ser considerado in� nito. Um in� nito numérico, 
não o in� nito atrás do qual andam os � lósofos, os teólogos, os místicos e os astrofísicos.

Foi quando cheguei à nova etapa como leitor. Percebi que existiam, além dos livros lidos 
e dos livros que não li, uma quantidade infinita de livros que jamais lerei. Trata-se de início 
de uma impossibilidade física – pela quantidade infinita – mas que se associa a um fator 
existencial: o tempo. 
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Ou seja, o tempo que cabe a cada um de nós viver. Foi quando lembrei, vejam só, do famoso 
e divertido playboy Jorginho Guinle, que tinha uma coleção assombrosa de discos (LPs 33 
rotações) com tudo que havia de melhor no mundo do jazz. Quando li uma descrição do que 
havia nessa discoteca, � quei pasmo. Fui assaltado por um desejo de pedir licença para ouvi-la 
do começo ao � m. Nova decepção. O próprio Jorginho confessou em entrevista ter feito umas 
contas esquisitas. Calculou o número de discos que possuía, multiplicou pelo número médio 
de canções em cada um deles, em seguida multiplicou pelo tempo médio de duração de cada 
faixa – concluiu que não lhe restava tempo de vida para ouvir tudo aquilo, mesmo que não 
� zesse outra coisa. Se bem me lembro, Jorginho doou sua discoteca, ou a maior parte dela, e 
� cou com aqueles discos que considerava essenciais. Era o possível. Era o tempo que lhe restava.

Eis como se aprende que a vida é limitação e frustração contínuas. O mesmo que vale para os 
discos, vale para os livros, os lugares, as pessoas, os � lmes, os poemas, os vinhos – tudo, en� m. 
A humildade é algo que aprendemos à custa de pancadas que o in� ndável de tudo e os limites do 
tempo nos dão no lombo.

Resta, portanto, selecionar. Aos poucos, a biblioteca que acumulamos vai nos parecendo 
demasiada. Lemos tudo ou quase tudo, mas o melhor seria escolher aqueles que realmente são 
nossos preferidos. Aqueles que relemos – ao menos é o que faço – de forma meio aleatória, 
numa espécie de vagabundagem literária. Pego o livro, releio uns trechos sem pressa, saboreando 
cada palavra e parágrafo, e depois devolvo o volume à prateleira. Voltarei a ele um dia. Se voltar.

Mas, como a sede de in� nito – não mais no sentido numérico – parece não nos abandonar, 
volta e meia me assalta a ilusão de que, entre tantos livros, deve haver algum que me proporcione o 
prazer que me causou outra categoria de livros: aqueles que caíram em minhas mãos na hora certa. 
É uma experiência única: nós e o mundo jamais seremos os mesmos. O que reacende a esperança.

É quando recomeço.

Paula Kranz (detalhe)
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Um drone
observa-me
por entre
alvéolos
de petit pavê
na cidade
tipo exportação
feita
pra ninguém

E meu irmão,
que
encontra-se
jogado
para fora do
espetáculo

: cidadania
examinada,

saca de
vísceras
instituídas
em álcool,

lamenta
que a vida
é rinha
sem saída;

e a
infância
invisível,
tal qual
o mendigo,

por entre
alvéolos
de petit pavê
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Alvaro Posselt

Um de cada lado
Minha fé remove montanhas
Eu que � co parado

 *

Meu chá tem calibre
Além de chumbo e pólvora
Leva um pouco de gengibre

 *

Prato predileto
A teia ricocheteia
O voo do inseto
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Visita envergonhada
Luís Henrique Pellanda

1 Cronista em cidade dos outros é visita 
envergonhada, pra tudo pede licença.

2 Ainda não sou íntimo de Pinheiros, e me limito 
a andar pela Pedroso de Morais, pra cima e pra 

baixo, atrás de quem me autorize a olhar o bairro. Antes 
de escrever sobre uma rua, é bom ler no calçamento 
a história de suas pedras. Calcular a idade do asfalto, 
a saúde dos � os de luz. No � m, a gente pega o jeito, e 
extrai de cada poste uma notícia das nossas sombras.

3 A � guração em Pinheiros é abundante, mas não 
demoro a escalar uma protagonista. Aqui está, 

é linda. Paro debaixo dela, olho pro alto e deixo que a 
escolhida escureça meu rosto com sua grandeza. É uma 
falsa-seringueira, deve ter mais ou menos quarenta 
anos, assim como eu. Aposto que já se acostumou à 
injustiça dos homens: tristeza chamar de falsa uma 
criatura assim, tão escandalosa e indiferente. Quem 
poderá dizer que conheceu as intenções duma planta?

4 Sua copa é uma noite portátil na tarde de São Paulo.

5 Dos galhos desta árvore descem raízes aéreas, 
uma � na cabeleira castanha. Ela se precipita no 

nada, balança ao vento, no suave desespero de alcançar o 
chão. Os galhos da falsa-seringueira sofrem de saudade 
e vertigem, até parecem gente louca, descabelada de 
esperança, quem mandou subirem tanto?

6 Mas não, esses cipós não agarram coisa alguma, e 
nem são cipós de verdade, apenas se lançam lá de 

cima, no máximo roçam a terra arisca, já saturada de 
outras madeiras. A cabeleira castanha da árvore forma 
uma cortina bonita, mas inútil: atrás dela nenhum 
espetáculo à nossa espera. Nada acontece. E mesmo 
assim a gente aguarda.

7 É agradável debaixo da falsa-seringueira, a 
sombra é boa. O dia não está quente, mas o 

sol de inverno incomoda, melhor � car aqui, já estou 
suando. Tiro o paletó, vim a trabalho, não posso 
esquecer, tenho meus horários, as reuniões marcadas. 
De repente, um pedido de licença: é um carroceiro 
atarefado, sem camisa, que quer passar. No peito do 
homem, um cruci� xo de plástico. De certo modo ele é 
também um rebocador de mortos, vai encaminhando 
à reciclagem a sua montanha de refugos condenados. 
Hoje em dia até o lixo ressuscita.



11

8 O carrinho deste homem é um carrinho comum, 
e avança em marcha lenta, a calçada não ajuda. 

Especial mesmo é a carga que ele transporta. Decerto 
limpou a lixeira duma grande fábrica de disfarces. 
O veículo vem carregado de retalhos de fantasias e 
máscaras, em isopor e espuma, pena e lantejoula. Anjo de 
luz, dragão descamado, urso sarnento, cabeça de sapo.

9 No meio de tudo aquilo, o destaque. A estrela 
sem brilho da carroça alegórica. A triste mulher 

vestida de gata. Com orelhinhas, rabo torto e gravata-
borboleta, tudo em preto e branco. Está sentada de lado 
sobre as pernas magras, numa pose de rocha e derrota. 
Ela se fantasiou de gatinha, mas é uma péssima atriz, 
não convence. Ou vai ver já nem sabe o que é um gato: 
em seu rosto, em seu corpo, não se vê sinal de felinidade. 
Passam por mim, ele e ela, o vagão e a locomotiva, 
como o vento pela copa da falsa-seringueira. Viram à 
direita na Navarro e somem. Sigo na direção oposta, 
até o meu hotel, na esquina da Artur Azevedo. Tenho 
compromissos, é preciso estar preparado. E sumo.

10 O tempo que perdemos temperando a água do 
banho nos hotéis. É exasperante. Ora muito 

quente, ora muito fria. As torneiras não nos obedecem, 
e são tão caprichosas as letras Q e F. Me forço a imaginar 
novas palavras pra essas mesmas iniciais, novos líquidos 
pra velhas torneiras, e é assim que exercito minha 
paciência. Ó céus, o tempo que perdemos, nus e com 
frio, temperando a água do banho nos hotéis.

11 Estou num bom quarto. Bom, mas baixo, no 
primeiro andar. O trânsito na Artur Azevedo, à 

noite, às vezes me desperta, mas me acostumo rápido, logo 
estou dormindo de novo, minha alma anda mais leve que 
de costume, o cansaço de hoje maior que os incômodos de 
amanhã. A isso há quem chame de felicidade.

12 De madrugada, acordo com um barulho 
diferente, um choro de criança, um gemido 

enjoado, não sei. Levanto e vou à janela veri� car a 
movimentação na esquina. Em frente à portinha da Deus 
É Amor, vejo a carroça de puxar papel. É a mesma que vi 
horas antes. E dentro dela, o mesmo casal que encontrei à 
tarde, debaixo da grande árvore. Agora estão engatados um 
no outro, e ronronam, e miam, e eriçam o pelo das costas 
e do rabo enquanto afundam, devagar e ruidosamente, em 
sua cama de entulho colorido. Transplantada pra debaixo 
da minha janela, a falsa-seringueira da Pedroso de Morais 
vela pelo amor dos gatos.

13 Acordo e, ainda bem, o sonho é interrompido. 
Só que aí me vem a dúvida. Sabemos 

exatamente quando os sonhos acabam. Mas quando 
começam? Antes ou depois de irmos pra cama?

14 Deus é o amor dos gatos.
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Se um dia eu for mendigo
Ricardo Azevedo

se um dia eu for mendigo
escuta bem o que eu digo
vou andar esfarrapado
vou viver espandongado
vou fazer esculhambado
meu ninho naquela praça

depois, prá fazer pirraça
vou pedir uma esmolinha
vou juntar um dinheirinho
prá chegar na padaria
primeiro, dizer boa noite
segundo, dizer bom dia
terceiro, gritar risonho:
- Por favor me traga um sonho,

mas um sonho caprichado
mas um sonho saboroso
quero um sonho açucarado
recheado de esperança
para espantar bem depressa
a fome da minha pança!

Paula Kranz
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Era um garoto Luiz Rufatt o

é um jesuscristinho ali assim deitado nem parece uma criança os longos 
cabelos louros cavanhaque antigos olhos castanhos um jesuscristinho 
estampa comprada num domingo de sol na feira da praça da república 
um garoto experimentando inconformado o vai-um das coisas um 
garoto formidável craque em matemática e física e química que 
manjava bem de português e cursava o advanced na cultura inglesa 
um menino maravilhoso músculos enformados no taekwondo um 
garoto adorável empurrando o carrinho de compras da mãe no pão de 
açúcar achando graça da mania dela de demorar-se entre as gôndolas 
calculadora somando e subtraindo e multiplicando e dividindo até 
tropicar nos números e irritada não mais conferir preço peso data 
de validade e após empilhar tudo nos armários sentarem-se exaustos 
na sala para ver o jornal nacional equilibrando o prato com a sobra 
do almoço na palma das mãos os pés apoiados na mesa-de-centro e 
nesses momentos acreditava-se em sintonia com um algo superior 
em harmonia com as forças positivas do universo e até perdoava 
aquele que a abandonara uma criança por criar preciso de um tempo 
e o jesuscristinho encorpando a ausência da � gura paterna será que 
isso vai causar algum problema na cabeça dele as apreensões receios 
não quero me meter meu � lho mas esse rapaz esse rapaz não é uma 
boa companhia pra você meu � lho ah a vulcânica adolescência e 
desdobrava-se � ndo o expediente no jornal em freelances em revistas 
para o menino frequentar os melhores ambientes queria legar isso 
pelo menos incompetente que fora para dar a ele um pai decente de 
vez em quando ligava como estão as coisas aí ah esse mês não vou 
poder depositar o dinheiro as coisas não estão indo bem mas no mês 
que vem sempre a lenga-lenga no dia do aniversário e aí campeão no 
natal e no ano-novo e aí campeão ano que vem vamos ver se a gente 
tira umas férias juntos heim e as notícias
� cou sócio numa assessoria de comunicação
estou pensando seriamente em tirar o passaporte italiano e ir trabalhar 
na comunidade europeia fazer qualquer coisa entende
casou-se de novo
virou pau-mandado na prefeitura as coisas que têm saído nos jornais 
tudo mentira sua mãe que é jornalista sabe é tudo sacanagem é 
sujeira dá nojo

separou-se e juntou-se com uma menina uns vinte e poucos anos 
muita celulite não não vi mas imagino hoje são todas assim até 
as modelos não vê
está construindo uma mansão em alphaville
está morando numa mansão em alphaville
e ela passando di� culdades para quitar as prestações do apartamentinho 
no jabaquara
(nunca quis brigar na justiça não queria atrapalhar a relação do 
menino com o pai)
e ele necessitando colocar aparelho-nos-dentes
e aprendia tanta coisa meu deus liam a veja e a folha de são paulo e 
discutiam os assuntos quando pequenininho ele fazia cada pergunta 
e agora era ela quem se espantava ante um mundo cada vez mais 
estapafúrdio e queria engajar-se na luta pela preservação da natureza 
se associar ao greenpeace e naquele dia que chegou mais cedo 
tendinite o diagnóstico ele tomando banho o computador ligado 
entrou no quarto para recolher a roupa espalhada ê maloqueiro e 
os olhos relancearam o descanso-de-tela uma enorme bu vagina a 
bolsa desabou no carpete de madeira o molho de chaves desabou 
no carpete de madeira seu rosto corado emurcheceu seu coração 
e pensou deixar o cômodo � ngir que nada mas os pés plantados o 
� lho cruzou a soleira assustados os olhos o corpo escorrendo toalha 
à cintura a algazarra dos periquitos nos ipês da rua a bolsa o molho 
de chaves espalhados no carpete de madeira o pôster ozzy osbourne 
colado na porta do armário você já lanchou meu � lho mãe balbuciou 
eu e ela já sei vamos sair e comer uma pizza que tal e a madrugada se 
dissipa os amigos do colégio do prédio amontoam-se entorpecidos o 
fumo a para� na colegas conhecidos parentes vozes velórias a cadeira à 
cabeceira coroa de � ores saudades é um jesuscristinho assim deitado 
estampa comprada num domingo de sol na feira da praça da república 
dezessete anos em agosto
tão feliz tão lindo tão companheiro tão querido tão inteligente 
tão amoroso
meu deus por quê que ele foi fazer isso meu deus por quê

do livro “Eles eram muitos cavalos”, 11.ed., Companhia das Letras, 2013
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um rato, de pé sobre as patinhas traseiras, rilha uma casquinha de pão, observando os companheiros que 
se espalham nervosos por sobre a imundície, como personagens de um videogame. outro, mais ousado, 
experimenta mastigar um pedaço de pano emplastrado de cocô mole, ainda fresco, e, desazado, arranha 
algo macio e quente, que imediatamente se mexe, assustando-o. no após, refeito, aferra os dentinhos na 
carne tenra, guincha. excitado, o bando achega-se, em convulsões.

o corpinho débil, mumi� cado em trapos fétidos, denuncia o incômodo, o músculo da perna se contrai, 
o pulmão arma-se para o berreiro, expele um choramingo entretanto, um balbucio de lábios magoados, 
um breve espasmo. a claridade envergonhada da manhã penetra desajeitada pelo teto de folhas de zinco 
esburacadas, pelos rombos nas paredes de placas de outdoors. mas, é noturno ainda o barraco.

a chupeta suja, de bico rasgado, que o bebê mordiscava, escapuliu rolando por sob a irmãzinha de três 
anos, que, a seu lado, suga o polegar com a insaciedade de quando mamava nos seios da mãe. o peitinho 
chiou o sono inteiro e ela tossiu e chorou, porque o cobertor � no, muxibento, que ganharam dos crentes, 
o irmãozinho de seis anos enrolou-se nele.

o colchão-de-mola-de-casal onde se aninham sobreveio numa tarde úmida, manchas escuras desenhando 
o pano rasgado, locas vomitando pó, aboletado no teto de uma kombi de carreto, vencendo toda a estrada 
de itapecerica, em-desde a vila andrade até o Jardim irene, quando viviam com o birôla, homem bom, ele. 
uma vez levou a meninada no circo, palhaços, cachorro ensinado roupinha-de-balé, macaco de velocípede, 
domador chicoteando leão desdentado em-dentro da jaula, cavalos destros, trapezista, equilibrista, pipoca, 
engolidor de espadas, maçã-do-amor, moças de maiô, algodão-doce, serrador de gente, pirulito, sorvete 
de palito. aí começou a abusar da mais velha, agora de-maior, mas na época treze anos. enfezada, despejou 
álcool nas partes, riscou cabeça de fósforo, o fogo ardeu a vizinhança, salvou os � lhos, mas o tal, aquele, em 
sonhos de crack torrou, carvão indigente.

dele herdou o menino, oito anos, seu escarro, hominho. ano passado, ou em-antes, ignora, estourou 
a coceira, as costas, a barriga, as pernas, uma ferida só, coitado. internado, as enfermeiras nem um pio 
ouviram, reclamaçãozinha alguma, uma graça. levou bronca do doutor, absurdo, falou, irresponsável, 
berrou, disse para a mulher assistente-social acompanhar, sarna, ela nem as caras deu.

Pensam, é fácil, mas forças não tem mais, embora seus trinta e cinco anos, boca desbanguelada, os ossos 
estufados os olhos, a pele ruça, arquipélago de pequenas úlceras, a cabeça zoeirenta. e lêndeas explodem 
nos pixains encipoados das crianças e ratazanas procriam no estômago do barraco e percevejos e pulgas 
entrelaçam-se aos � apos dos cobertores e baratas guerreiam nas gretas. Já pediu-implorou para a de treze 
ajudar, mas, rueira, some, dias e noites. viu ela certa vez carro em carro � lando trocado num farol da 
avenida francisco morato. quando o frio aperta, aparece.

a de onze, ajuizada, cria os menorzinhos: carrega eles para comer na sopa-dos-pobres, leva eles para tomar 
banho na igreja dos crentes, troca a roupa deles, toma conta direitinho, a danisca. e faz eles dormirem, 
contando invencionices, coisas havidas e acontecidas, situações entrefaladas no aqui e ali. faz gosto: no breu, a 
vozinha dela, encarrapichada no ursinho-de-pelúcia que naufragava na enxurrada, encaverna-se sonâmbula 
ouvidos adentro, inoculando sonhos até mesmo na mãe, que geme baixinho num canto, o branco-dos-olhos 
arreganhado sob o vaivém de um corpo magro e tatuado, mais um nunca antes visto.

RatosLuiz Rufatt o
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Julio Damásio

Ao ver o jogo de futebol no campinho em 
frente à sua casa, o menino da janela, como já 
era conhecido, gritava: “Seus pernas de pau! Suas 
ruindades! Perebas! Ah, se eu...” Ficava inquieto 
em sua cadeira de rodas.

Campinho 
de futebol
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