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I –
Ontem comecei a dar 

aula e tive medo.
Medo de que as crianças 

não me ouçam. Medo de 
que aquilo que julgo bom 
não interesse a ninguém. 
Medo de não encontrar 
nenhuma possibilidade 
de ser feliz e pleno em 
algo prazeroso.

Um pouco de medo da 
minha pobreza também 
– espiritual e econômica. 
[Caminhando até a pani-
ficadora, cruzo com um 
homem de olhar distante 
repetindo ‘ninguém é 
mais que deus, ninguém 
é mais que deus... ’]

II –
De fato, apenas me 

apresentei às crianças do 
período da tarde e soube 
um pouco de suas vidas. 
Muitos torcem para o 
Atlético Paranaense e 
não gostam de ler. Uma 
menina escreve poesias 
e músicas. Outro rapaz 
é extremamente formal 
e gosta de cumprimen-
tar todos os professores 
e funcionários antes de 

Quatro anotações para homens tristes
D

A
N

IE
L 

Z
A

N
EL

LA
3

ir embora. Apreciam muito o 
lanche também.

De manhã não dei aula porque 
o espaço das atividades é usado 
de tempos em tempos como 
capela mortuária do bairro. 
Também choveu muito na 
noite anterior e destelhou um 
dos espaços de convivência ao 
lado. Uma mãe abordou uma 
das assistentes sociais na rua e 
disse que o filho estava traba-
lhando e estava muito feliz por 
isso. Também comentou que 

um amigo havia chamado seu 
filho para assaltar uma casa. Ele 
não foi. O menino foi morto.

III –
As mocinhas de catorze a 

dezessete anos são lindas e tris-
tes. Contam memórias pesadas 
e facilmente se desconcentram. 
Uma delas lembra que aos 
cinco anos a mãe esqueceu-se 
de pagar a conta de luz e foi 
esfaqueada pelo pai. Outra 
menina gosta de Slipknot, 

‘mas não entendo as letras’, e 
usa uma maquiagem escura 
que a deixa caricata, camiseta 
da banda preferida e jeans 
rasgado no joelho, uma certa 
forma de produzir o próprio 
mundo. 

Um menino diz que não sabe 
imaginar.

IV –
Ainda tenho uma tosse insis-

tente e tomo muita água o dia 
inteiro. Estou evitando tomar 

cerveja porque gelada e curio-
samente sem vontade de me 
jogar em universos femininos 
alheios. Dormindo mal. Talvez 
esteja cansado, melancólico em 
excesso e um pouco sem rumo 
depois que me demiti do último 
jornal e fiquei sem salário. Ainda 
me empolgo com projetos novos, 
mas odeio todos meus ex-chefes 
e todas as minhas ex-mulheres 
me odeiam.

Também ando com problemas 
para imaginar.

Vinicius Ferreira
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A cultura gay é a mesma 
em qualquer lugar que 
ela vigore. Para usar 
uma expressão popular, 
a cultura gay é igual 
em qualquer canto, só 
muda o endereço. Claro 
que essas afirmações 
não são absolutamente 
verdadeiras. A cultura 
gay varia no tempo e 
no espaço e é marcada 
pelas outras experiên-
cias individuais e/ou 
coletivas dos GLBT’s. O 
curioso é que, aos meus 
olhos, o que se sobressai 
não é a diferença, mas a 
insistente semelhança 
entre as culturas gays 
que existem no Brasil. 
A relação das comu-
nidades gays com as 
boates, por exemplo, 
parece a mesma em 
qualquer cidade. Em 
geral, há nas cidades 
duas boates gays que 
dividem a comunidade. 
Uma popular, com deco-
ração exagerada (flores 
artificiais, véus, espe-
lhos nas paredes e luzes 
coloridas), um DJ nem 
tão antenado com os 
últimos lançamentos 
do mercado da música 
eletrônica ou interes-
sado apenas em remix 
das divas do pop, uma 
programação que inclui 
shows de transformis-
tas e travestis, e, claro, 
um quarto escuro para 
pegação – esta é fre-
quentada por bichas 
pobres, desemprega-
das ou subempregadas, 
suburbanas, moradoras 
da periferia ou vindas 
do interior, e por tra-
vestis e garotos de pro-
grama que fazem a noite 
ao redor. A outra boate 
tem decoração clean 
(quase sempre antenada 
por um decorador ou 
arquiteto gay famoso na 
cidade), um DJ antenado 
com as novidades do 
mercado da música ele-
trônica, não tem palco, 
logo, não tem shows 
de transformismo, e 
não tem dark-room – 
esta é frequentada por 
gays de classe média 
bem empregados, com 

boa formação escolar e 
moradores de bairros 
nobres.

Estes dois modelos 
de boates e de clientela 
homossexual são exem-
plos daquela distinção 
que Freud faz entre 
atuação e representação: 
enquanto as bichas do 
primeiro modelo atuam, 
os gays do segundo 
representam. E é claro 
que a representação é 
sempre mais forte porque 
é mais verdadeira e faz 
as pessoas mais felizes. 
No primeiro modelo de 
boate, as bichas são mais 

desimpedidas, desejam 
(-se) mais e expressam o 
desejo sem se preocupar 
com a censura alheia, 
correm mais riscos em 
todos os sentidos, são 
menos preconceituosas 
e menos preocupadas 
com a aparência ou com 
a marca de roupa, do 
sapato ou do perfume, 
fecham mais, dançam 
mais e ainda se emocio-
nam ou riem com um 
show de transformismo. 
No segundo modelo, os 
gays são blasés, exibem 
uma cara de tédio ou 
de paisagem, com seus 

cabelos trabalhados em 
pomadas car íss imas, 
parecem não ver uns 
aos outros (na verdade, 
passam a noite fingindo 
não ver uns aos outros), 
logo,  não expressam 
desejo,  são extrema-
mente preocupados com 
as marcas das roupas, 
dos sapatos e dos per-
fumes, dançam menos e 
nem podem contar com 
um show de travestis, 
controlam os gestos e 
as vozes, são mais racis-
tas e preconceituosas 
e são mais hipócritas; 
ao fim da noite, ou vão 

parar no quarto-escuro 
do primeiro modelo de 
boate, chupando o pau de 
alguma bicha suburbana, 
ou acabam recrutando 
um michê dos arredo-
res (o único risco que 
correm).

Não preciso nem dizer 
que sou mais da atuação 
do que da representação. 
Se esses dois modelos se 
reproduzem em qualquer 
canto onde haja uma cul-
tura gay, se eles são iguais 
quaisquer que sejam os 
endereços, o primeiro 
ainda é melhor porque 
verdadeiro.

 Só muda o endereço
Jean Wyllys

Marianna Camargo
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Fernando Meligeni
A expectativa era grande, 

o evento super bem organi-
zado e os jogadores todos 
prontos. Infelizmente esque-
cemos-nos de avisar a chuva. 
Ela apareceu e não deixou 
que nada acontecesse.

Depois de um dia cheio de 
compromissos com patroci-
nadores e clínicas e entre-
vistas, bem na hora do jogo 
a chuva apareceu e ficamos 
na sala de jogadores batendo 
papo e esperando. 

De um lado,  Nicolas 
Lapentti e Andrés Gomez 
ficaram na frente da telinha 

 Primeiro dia de muita 
chuva aqui no Rio

do computador sofrendo no 
jogo das eliminatórias entre 
Equador e Chile. A cada gol 
gritavam e tiravam sarro de 
todos que estavam ao seu 
lado. Cuidado com o Equa-
dor, vamos chegar na Copa e 
jogar pelo título chegaram a 
dizer. Do outro lado da sala, 
Yanick Noah calmo, sereno e 
muito simpático com todos, 
só tinha uma reclamação. 
Que pena não poder ver esta 
cidade com sol e tempo bom. 
Ele estava no avião que teve 
problema com a turbina e não 
cansava de contar a história 

e dizer que temeu pelo pior. 
Guy Forget, o mais, falador 
circulava pela sala jogando 
conversa fora com todos. No 
tempo em que estive batendo 
papo com ele mostrou muita 
curiosidade com o futuro do 
nosso tênis e em como era tra-
tado nosso esporte por aqui. 
Falou um pouco da estrutura 
e como ele trabalhava lá na 
França. Um cara muito legal.

Se não tivemos a chance 
de jogar, a resenha foi boa. 
Sempre é muito legal con-
viver com grandes feras do 
esporte. Quando o jogo da 

seleção do Equador acabou, 
fiquei conversando com o 
Andrés Gomez e em poucos 
minutos percebemos alguns 
dos motivos do cara ter sido 
campeão de Roland Garros e 
Top 5 no ranking. Fala serena 
e sempre querendo ajudar o 
esporte. Totalmente engajado 
e ajudando o amigo Lapentti 
no desafio de ser o futuro pre-
sidente da confederação de lá. 

Bom, acho que chegou a hora 
de ir. Hoje tem mais ação com 
patrocinadores e, se a chuva 
ajudar, conheceremos nossos 
adversários de amanhã.

André Barcinski
Dia desses, fui a um hospital 

visitar um amigo, que havia 
passado por uma cirurgia.

Era um desses hospitais que os 
publicitários chamam de “Top of 
Mind”, sempre lembrado como 
um dos melhores do país.

O prédio era moderno e impo-
nente: hall de mármore, recepção 
digna de um hotel de luxo, fun-
cionários gentis e bem treinados. 
Me identifiquei e fui pegar o 
elevador.

Foi aí que tudo começou.
O hospital havia inaugurado, 

poucos dias antes, seus novos 
elevadores “inteligentes”.

Descobri que o tal sistema não 
demanda inteligência somente 
do elevador. O usuário também 
precisa ser um verdadeiro Eins-
tein para utilizá-lo. E é bom ser 

 Quando o elevador
é inteligente demais

vidente também, já que não há 
placas informando os procedi-
mentos.

Para começar, você tem de 
apertar o número do andar 
onde deseja ir.  Agora, responda 
com sinceridade: quantas vezes 
você entrou num elevador sem 
a menor ideia de onde vai?

Num elevador “burro”, é 
normal haver plaquinhas indi-
cativas ou um ascensorista, 
a quem você pode perguntar 
onde fica o escritório de fulano. 
No “inteligente”, não há nada 
disso.

Para piorar, lembre que esta-
mos num hospital, por onde 
circulam pessoas debilitadas 
e idosas. Imagine você chegar 
ao lugar, todo grogue de remé-
dios, e ter de lembrar que a 

sala do Doutor Epaminondas 
fica no 17º andar, sala 1789. 
Impossível.

Aí, o elevador chega ao térreo 
e você entra. Uma vez dentro 
do cubículo, descobre que não 
há botões para os andares. Se 
você não digitou o andar de 
destino, precisa torcer para 
algum infeliz ir para o mesmo 
lugar, ou vai dar um passeio 
vertical sem conseguir parar 
no andar desejado.

O mais interessante: quando 
você está num andar esperado 
o elevador, não há nada indi-
cando se o bólido está subindo 
ou descendo.

Em todo andar, acontecia a 
mesma coisa: alguém entrava 
no elevador e saía correndo 
quando descobria que estava 

indo na direção errada.
Nesse dia, o elevador do hos-

pital me lembrou da famosa 
cena da cabine do navio em 
“Uma Noite na Ópera”, dos 
Irmãos Marx. Se não viu, 
assista.

Fiquei pensando nos benefí-
cios do elevador “inteligente”: 
o hospital, de fato, acabou com 
todos os empregos dos ascenso-
ristas e economizou uma grana. 
Mas transformou o saguão de 
entrada e todos os andares em 
verdadeiras comédias “pas-
telão” à Keystone Cops, com 
pessoas entrando e saindo às 
pressas e se esbarrando nas 
portas.

Será uma tática para tornar 
o ambiente hospitalar mais 
divertido? Só pode.
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Pedro Lemos
A noite de 24 de dezembro 

estava animada como nunca 
para o Velho Noel. Sete bilhões 
de pessoas no planeta e ele com 
seu trenó ultrapassado. Pediu 
para que os duendes lhe cons-
truíssem outro, mas o trabalho 
escravo não faz produtos assim, 
de uma hora pra outra. Pensou 
em contratar bolivianos, mas a 
Zara ficou com todos. Malditos 
jeans. Além disso, os duendes 
são menores e mais compactos, 
portanto ocupam menos espaço 
nos alojamentos. Dormiam uns 
em cima dos outros, como judeus 
nos campos de concentração. A 
diferença é que o sofrimento em 
Auschwitz acabava de forma 
flamejante. Já a dor e o trabalho 
dos duendes não cessava nunca. 
Os pobres duendezinhos passa-
vam o ano todo confeccionando 
os mais diversos presentes: 
IPhones, IPads e ICarlys para as 
crianças americanas, baguetes, 
queijos e vinhos para as crianças 
francesas, Big Macs, litros d’água 
e coquetéis contra AIDS para 
crianças africanas, e por aí vai. 
Mas chega de falar dos duendes.

A noite de Noel estava agitada. 
Frequentemente ultrapassava 
os limites de velocidade, o que 
gerava pilhas e mais pilhas de 
multas para o velho que, obvia-
mente, jogava fora. De saco cheio 
(o contexto é escolha do leitor), 
certas vezes Noel nem chegava 
a estacionar o trenó nos telhados 
das residências. Apenas arre-
messava os presentes dentro das 
chaminés, como Michael Jordan 
em seus melhores momentos. Em 
casas onde não existia chaminé, 
ele estacionava e pedia para que 
Rudolph, a-rena-do-nariz-ver-
melho-por-cheirar-pó-demais, 
o esperasse com o motor ligado. 
Noel pegava o presente em uma 
das mãos e, com a outra, jogava 
uma pedra contra a janela, esmi-
galhando a vidraça em tantos 

NINGUÉM FICA SEM PRESENTES
DURANTE O MEU TURNO

pedaços quando uma criança 
pode contar. Atirava a caixinha 
lá dentro e se mandava para o 
trenó, gritando para Rudolph:

- Pé na tábua, viado! Vai, vai! 
Para de cheirar cocaína no capô 
do trenó, filho da puta! Acelera!

Ah, que diversão. Vez ou 
outra, Noel dava uma bicadi-
nha em sua garrafa de uísque 
guardada secretamente em 
seu saco, para que Rudolph 
não se atrevesse a pegá-la. 
E assim o velho passava sua 
noite especial. A noite em que 
ele era o astro. A noite em que 
todos o esperavam. A noite em 
que não havia ninguém mais 
importante no mundo. A não 
ser, é claro, o menino Jesus, mas 
diante das circunstâncias, isso 
era apenas um detalhe.

Certa feita, Noel viajava a 
todo vapor em algum lugar 
entre a ESTADOS, onde atirava 
presentes nas casas como se 
estivesse aberta a temporada de 
caça aos patos, aos coelhos, aos 
patos, aos coelhos, aos coelhos, 
aos patos, enfim. Não falhava 
uma casa sequer, todas as 
residências tinham seus pedi-
dos, que eram entregues com 
displicência e eficiência. Foi aí 
que algo chamou a atenção do 
velho safado, digo, cansado 
Noel: uma casa que não havia 
nenhum pedido de presentes. 
Trágico. O Barba Branca não 
entendia aquilo. Por mais mise-
rável que fossem as famílias 
(e como eram), elas sempre 
depositavam suas últimas 
esperanças em uma cartinha 

para o Papai Noel, com um 
envelope e um selo de quatro 
cents todo cuspido. Mas não 
aquela casa, aquela família. 
Noel gritou como se o Homem 
de Ferro tivesse apertado-lhe 
as bolas:

- Reduz, Rudolph! Vamos 
descer!

Estacionaram o trenó no teto 
da casa que, com o peso extra, 
simplesmente desabou. Lá 
se foram ao chão, presentes, 
renas, trenó e Noel, além de 
alguns pedaços de reboco mal 
feito. Só havia uma mulher 
na casa, que remendava os 
fundilhos de uma calça gasta. 
Com o estrondo, a mulher deu 
um grito como se estivesse 
sendo enrabada pelo Homem 
de Ferro. 

Marianna Camargo
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Noel levantou-se, tirando o pó 
de sua roja veste e, antes que 
pudesse dizer qualquer asneira 
à pobre mulher, levou uma 
frigideira voadora no rosto. A 
moça tinha uma pontaria jamais 
vista do Alabama ao Winscosin. 
Realmente incrível. Depois do 
atentado, a jovem reparou em 
seu invasor e disse, sutilmente, 
como Samuel Rosa (afinal, o 
resto da banda nunca interessa):

- Puta merda, matei o Papai 
Noel.

Quando acordou, o velho Noel 
recebia cuidados médicos da 
moça. Estava deitado em uma 
cama simplesmente ridícula: 
um fino colchão sobreposto 
a um monte de jornais e um 
papelão ou outro.

- Que diabos você fez, mulher? 
Agrediu-me sem qualquer 
aviso prévio! –

- Perdoe-me! Achei que pode-
ria ser alguém perigoso, um 
ladrão, sei lá...

- Lógico, afinal os ladrões 
andam pelos telhados procu-
rando barracos pobretões como 
esse... Vaca idiota.

A moça ficou sem graça. Não 
era o objetivo de Noel.

- Ei, não se preocupe, eu 
insulto todo mundo, pergunte 
ao Rudolph.

- Pode crê maluco! Velho 
doidaço da porra! – gritou 
Rudolph, no meio de sua 
carreira.

- Papai Noel, não conte a nin-
guém que isso aconteceu, se 
souberem que eu agredi uma 
figura do folclore mundial, 
posso ir presa novamente.

- Não se preocupe, minha bela 
jovem. Não vou contar a nin-
guém que fui nocauteado por 
uma mulher. Mas, diga-me uma 
coisa: notei que você não pediu 
nenhum presente ao generoso 
Noel. Por quê?

- Ah, não peço nada pois 
obrigo meu filho a não criar 
ilusões de que vai receber pre-
sentes.Quanto menos expectati-
vas o pequeno Romualdo criar, 
menos ele me enche o saco.

Os olhos de Noel encheram-se 
d’água, como se fossem os pul-
mões de alguém se afogando.

- Você é uma ótima mãe. Não 
importa as ilusões que seu filho 
crie, ninguém fica sem presen-

tes durante meu turno! Faremos 
o seguinte: eu lhe dou o presente 
que seria para Rudolph, o que 
acha? Ele sempre vende seus 
presentes para comprar cocaína 
mesmo.

Agora os olhos molhados eram 
o da jovem mãe. #gravidezna-
adolescência.

- Sério? O senhor é demais! – 
disse a moça, abraçando o velho 
maluco.

- Mas nada vem fácil assim, 
minha jovem. Eu dou-lhe algo, 
eu recebo algo, entende?

- Que... que tipo de coisa eu 
posso dar ao senhor?

- Venha ao lavabo que eu lhe 
explico – disse Noel, se diri-
gindo a um pequeno quartinho 
no fundo do barraco. A jovem 
o acompanhou.

Trancaram-se lá dentro e 
começaram a troca de favores. 
Ouvia-se coisas vindas do 
quarto, como: “Quem é o papai? 
Sim, sou eu” e “Sempre achei 
que seu saco era de brinquedo”. 
Minutos depois, ambos saíram 
do quartinho, Noel ajeitando 
seu casaco e procurando seu 
gorro vermelho, pronto para 
ir embora. Quando embarcava 
em seu trenó, ouviu a moça 
reivindicando seu regalo: 

- Ei, velho molestador! Onde 
está meu presente?

- Aqui, sua vaca presunçosa! 
– disse Noel, jogando-lhe uma 
caixinha com um grande laço 
vermelho. – O presente do 
Rudolph.

- Obrigada Noel, você é o 
verdadeiro símbolo do Natal! 
– esbravejava a mulher, sacu-
dindo o pequeno presente.

Papai Noel e seu trenó ver-
melho sumiram no horizonte. 
A moça nunca havia sentido 
alegria maior na vida. Final-
mente o pequeno Romualdo 
teria um presente na noite de 
Natal. A mãe, tomada pela 
curiosidade, abriu a caixinha e 
se surpreendeu: o presente de 
Noel para Rudolph era uma 
pedra de crack.

- Porra Noel, vacilo! Meu mole-
que tá cheio dessas! – bradou aos 
quatro ventos a mulher.

Moral da história: Papai Noel faz 
suas compras de Natal no Morro 
do Alemão.

Cansado, mas espiritualmente agitado, ocupou-se durante a demo-
rada refeição com assuntos abstratos, transcendentes mesmo. Pensou 
que o envolvimento com outras pessoas o fazia envolver-se cada vez 
mais com o seu íntimo, com o seu ser e com o seu não ser. Falou sobre 
a cor do vinho e imaginou que se seu sangue fosse de uva talvez sua 
corrente sanguínea se tornasse mais fina, e então seria mais feliz viver. 
Porque sangue menos grosso percorre com mais fluidez pelas veias e 
deixa a vida mais leve. Enquanto colocava cinco ervilhas na boca, uma 
por uma, entendeu que o peso dos seus olhos, o inchaço de seus pés e o 
formigamento de suas mãos eram ocasionados pelo sangue que nasceu 
nele e não era de fruta. 

Tomou mais uma taça de vinho, com calma bastante, mesmo sabendo 
que dentro do seu corpo a velocidade continuaria pastosa. E se lembrou 
novamente que o envolvimento com outras pessoas o fazia envolver-
-se cada vez mais com o seu íntimo, com o seu ser e com o seu não ser. 
Olhou para o pedaço de carne que restava sozinho no prato. E se sentiu 
como ele. Há muito tempo não se relacionava com alguém quando 
além de cafunés, olhares sorridentes e orgasmos suados, a interação 
entre dois perguntava a sua essência. Olhou para o pedaço de carne 
que restava sozinho no prato. E se sentiu como ele. Ele. Essa espécie 
de ser resta-um no cotidiano de apenas uma xícara na mesa e muito 
espaço na cama. Na casa. 

Preencheu mais uma taça e embebedou o pedaço de carne com o 
líquido roxo. Engoliu em pouquíssimas garfadas aquela fração de corpo 
morto encharcado com aroma etílico de uva. Em seu estômago, mais 
peso. O garçom do restaurante conceituado tinha vergonha de parecer 
inconveniente, mas o homem de sangue vermelho denso percebeu que 
era observado por olhos espantados. Satisfeito, pagou a conta com for-
malidade. Saiu do restaurante para as ruas escuras de paralelepípedos, 
assim como o dia que já não estava claro. 

Os olhos escorrendo, as mãos de chumbo, as veias de geleia e a vida 
solitária. Mesmo com as muitas pessoas que encontrou e conversou 
no caminho. Dormir para não pensar, fechar o livro para esquecer a 
história triste, fugir do espelho para fingir. As veias de geleia e a vida 
solitária. Como o pedaço de carne que ainda restava no prato.

Laís ValérioMatias

Marianna Camargo
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Dia 1: Segunda-Feira
Sete horas e dez minu-

tos. Primeira aula do dia. 
Alunos do ensino médio 
estão tão dispostos quanto 
bichos-preguiça sedados, o 
que “facilita” muito a vida 
de um professor de Edu-
cação Física. Após quase 
um tratamento de choque, 
incentivos e até mesmo 
algumas broncas, a aula 
começou a render, mas 
tocou o sinal. A sequência 
seguiu a mesma no restante 
da manhã. Uma da tarde: 
educação infantil e ensino 
fundamental. Diferente 
dos alunos mais velhos, 
aqui o difícil é controlar a 
animação de todos, mas 
é sempre melhor assim. 
Perdi as contas de quantos 
cadarços tive que amarrar 
e de quantos casacos juntei 
pela quadra para devol-
ver aos pequenos donos. 
Como de costume, percebi 
que um ou outro aluno 
não estava muito bem e, 
geralmente a resposta do 
problema é uma só: os pais. 
Após inúmeros abraços de 
despedida e demonstra-
ções de carinho, encerrou-
-se o trabalho na escola.

Dia 2: Terça-Feira
No colégio de São José 

dos Pinhais, ensino médio, 
ouço de uma aluna: “Profe, 
eu gosto muito de você, 
mas eu tenho preguiça e 
não gosto de suar”. Mas, 
mesmo assim, os alunos 
estavam mais animados e 
a aula rendeu bem. De lá, 
fui direto para a escolinha 
de futebol em Curitiba, na 
metade da manhã, quase 
voando, como de costume. 
Todos sempre querem ser 
goleiros quando pequenos, 
é uma briga, mas acabam se 
entendendo. Musculação 
na hora do almoço, depois 
almoço. Durante a noite dei 
aula de futebol feminino, 

aula bem puxada, por 
sinal, mas divertida como 
sempre. Terminada a aula, 
foi a minha vez de encon-
trar os amigos para jogar 
futebol. Cansado, confesso.

Dia 3: Quarta-Feira
Nove horas, escolinha de 

futebol. Alunos atentos à 
explicação. Sábado haverá 
campeonato e todos ouvi-
ram qual seria o trabalho 
do dia. Passe, passe e mais 
passe! Um dos fundamen-
tos mais importantes do 
futebol, o mais importante. 
Difícil é colocar na cabeça 
deles que é, processo lento, 
mas aos poucos estão 
aprendendo. Academia, 
almoço, duas da tarde: 
aula de futebol outra vez. 
À noite, fui ao estádio e 
assisti meu time vencer. 
Chego em casa e descubro 
que meu irmão mais novo 
está chegando atrasado 
nas aulas, mas sempre sai 
de casa no horário certo. 
Motivo para um garoto 
de 15 anos gazear aula: 
garotas. Já tive essa idade, 
sei como é. Conversa séria 
e, como de praxe, “se você 
não melhorar, já sabe: 
perde as regalias”. Mas no 
fundo nós sabemos que 
vale a pena correr o risco.

Dia 4: Quinta-Feira
Oito e meia, escola de 

futebol. Sono. Começou a 
pesar o cansaço da semana. 
Três turmas de manhã, 
muita conversa e trabalho. 
Alguns alunos calmos, 
outros nem tanto... Nada 
fora do comum. Plane-
jamentos e mais plane-
jamentos no período da 
tarde. Montei aulas para 
escolas diferentes, turmas 
diferentes e idades diferen-
tes, aulas de futebol para 
crianças e aulas de futebol 
para mulheres. À noite, as 
minhas alunas do futebol 

queriam sair mais cedo. 
Capítulos finais da novela... 
Admito, hoje não fui páreo 
para a Carminha, ou Rita... 
“Culpa da Rita!”.

Dia 5: Sexta-Feira
Aula de manhã, cabeça 

no fim da tarde. Após uma 
noite mal dormida causada 
por uma insônia que insiste 
em me acompanhar de vez 
em quando, trabalhei quase 
como um zumbi. 2h17 foi 
a última vez que olhei no 
relógio, é o que lembro. 
Pensamentos, preocupa-
ções, dúvidas... Um pouco 
de tristeza também, coisas 
da vida. Minha cabeça não 
parava de trabalhar. Após 
as aulas de futebol da tarde, 
fui para casa e resolvi que 
não faria nada naquela 
noite, queria ficar tranquilo, 
descansar. Amanhã é dia de 
campeonato.

Dia 6: Sábado
Oito horas da manhã, 

campeonato. Tivemos 
quatro jogos de categorias 

diferentes, ganhamos três 
e perdemos um, foi muito 
bom. Como sempre, os 
pais estavam mais nervosos 
do que os filhos e por isso 
alguns acabavam fazendo 
com que os filhos ficassem 
mais nervosos do que eles 
durante o jogo. Compli-
cado. Eu e meus colegas 
chegamos num consenso 
que estávamos no caminho 
certo ao ver algumas atitu-
des dos professores do outro 
lado que, às vezes esquecem 
que estão lidando com 
crianças em formação. Tem 
muitos desses por aí ainda, 
infelizmente. Ao meio-dia 
começaram as aulas de fute-
bol feminino e foram até às 
três da tarde. Uma correria 
só, mas ocorreu como pre-
visto, tudo certo. Três e meia 
da tarde, hora de almoçar. 
Depois penso no que fazer 
com o resto do sábado.

Dia 7: Domingo
Dormi muito, muito 

mesmo. Estava precisando. 
Depois de trabalhar a 

semana inteira e aproveitar 
o restante do sábado com os 
amigos, precisava recarre-
gar as baterias. Domingo é 
complicado, principalmente 
porque ele te lembra que 
amanhã já é segunda-feira 
outra vez e aquela sensação 
de desespero e desânimo 
surge e te domina, ainda 
mais quando chega o Fan-
tástico. Organizei meus 
materiais para o outro dia 
e por um instante passou 
pela minha cabeça “Será 
que é isso mesmo que eu 
quero continuar fazendo? 
Será que vale a pena?”. Pas-
saram muitas lembranças 
na minha cabeça, lembrei 
a minha infância, o tempo 
da escola, o tempo da facul-
dade, os meus colegas de 
trabalho, os meus alunos... 
Lembrei do meu professor 
de educação física da quinta 
série. Foi por causa dele que 
escolhi essa profissão, ele 
era meu ídolo. Desistir? Não 
dá, não mesmo. Seria muito 
injusto, principalmente 
comigo. 

Sete dias na vida de um professor
Robert Magni

Marianna Camargo
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se não estiver explodindo em você
apesar de tudo,
não faça.
a não ser que saia espontâneo de seu 
coração e de sua mente e de sua boca
e de suas entranhas,
não faça.
se você tiver que passar horas
encarando a tela do computador
ou encurvado sobre sua 
máquina de escrever
procurando palavras,
não faça.
se você estiver fazendo isso por dinheiro ou
fama,
não faça.
se você estiver fazendo isso porque deseja
mulheres em sua cama,
não faça.
se você tiver que sentar ali e
reescrever mais uma vez e mais uma vez,
não faça.
se der o maior trabalho só de pensar em fazer,
não faça.
se você estiver tentando escrever como outra 
pessoa,
esqueça.

se você tiver que esperar até isso rugir em 
você,
então espere com paciência.
se isso nunca rugir em você,
faça outra coisa.
se você tiver que ler primeiro para sua esposa
ou para sua namorada ou para seu namorado
ou para seus pais ou para qualquer um,
você não está pronto.

não seja como tantos escritores,
não seja como tantas milhares de 
pessoas que se dizem escritores,
não seja chato e estúpido e 
pretensioso, não se deixe consumir pela 
vaidade. 
as bibliotecas do mundo 
bocejam até 
dormir 
sobre tipos assim.
não aumente isso.
não faça.
a não ser que saia de
sua alma como um foguete,
a não ser que ficar parado te 
leve à loucura ou 
ao suicídio ou assassinato,
não faça.
a não ser que o sol dentro de você esteja
queimando suas vísceras,
não faça.

quando for realmente o momento,
e se você for escolhido,
isso irá acontecer por 
conta própria e continuará acontecendo
até você morrer ou isso morrer em 
você.
não há outro jeito.

E nunca houve outro.

então você quer ser escritor?

Tr
ad
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K
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if it doesn’t come bursting out of you
in spite of everything,

don’t do it.
unless it comes unasked out of your

heart and your mind and your mouth
and your gut,

don’t do it.
if you have to sit for hours

staring at your computer screen
or hunched over your

typewriter
searching for words,

don’t do it.
if you’re doing it for money or

fame,
don’t do it.

if you’re doing it because you want
women in your bed,

don’t do it.
if you have to sit there and
rewrite it again and again,

don’t do it.
if it’s hard work just thinking about doing it,

don’t do it.
if you’re trying to write like somebody

else,
forget about it.

if you have to wait for it to roar out of
you,

then wait patiently.
if it never does roar out of you,

do something else.
if you first have to read it to your wife 

or your girlfriend or your boyfriend 
or your parents or to anybody at all, 

you’re not ready.

don’t be like so many writers,
don’t be like so many thousands of

people who call themselves writers,
don’t be dull and boring and

pretentious, don’t be consumed with self-
love.

the libraries of the world have
yawned themselves to

sleep
over your kind.

don’t add to that.
don’t do it.

unless it comes out of
your soul like a rocket,

unless being still would
drive you to madness or

suicide or murder,
don’t do it.

unless the sun inside you is
burning your gut,

don’t do it.

when it is truly time,
and if you have been chosen,

it will do it by
itself and it will keep on doing it

until you die or it dies in
you.

there is no other way.

and there never was.

so
 y

ou
 w

an
t t

o 
be

 a
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ri
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r?
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Do livro 
AMOR É TUDO QUE NÓS DISSEMOS QUE NÃO ERA,
publicado pela Editora 7 Letras
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Entre espanto e fascínio, 
constato que a voz do poeta 
sempre está por perto. Ela 
anda às voltas da palavra 
vida – porque nasce de 
dentro dela – e por esse 
mesmo motivo está pró-
xima, também, da palavra 
morte. 

Na Guerra Civil Espa-
nhola, a voz do poeta é 
capaz de equilibrar o verso 
nesse limite crucial que se 
instala entre o sangue que 
pulsa no peito e o sangue 
que rega a terra. Se um 
milhão de homens foram 
calados para sempre pela 
fúria fratricida, no campo 
de batalha, outro milhão 
de palavras multiplicadas 
se espalharam pelo mundo 
contando este grave episó-
dio, na voz dos poetas. 

O resgate desta parte da 
história, através da poesia, 
nos volta para a fi gura do 
poeta. Não apenas como 
mero registrador dos fatos, 
denotador da cruel reali-
dade, mas também como 
artista da palavra, como 
multiplicador de signi-
ficados; como caminho 
ontológico da esperança. O 
poeta denota e conota com 
suas palavras de homem 
– húmus – sua extrema 
humanidade. 

É justamente esta extrema 
humanidade que faz voltar-
-me para César Vallejo, 
poeta peruano, poeta uni-
versal, poeta que morreu de 
guerra – doença impossível 
de registro, no seu atestado 
de óbito – porque a dor de 
guerra, não a física, mas 
metafísica. E esta não consta 
legalmente da listagem das 
doenças que matam. 

César Vallejo: 
guerra e palavra

As diversas biografias 
sobre Vallejo são unâni-
mes em documentar a 
difi culdade de descobrir 
em laudos médicos a causa 
da morte do poeta. Não 
houve uma doença. Houve 
o doente de dor que, em 
Paris, antes de morrer, 
numa sexta-feira santa – 
15 de abril de 1938 –, em 
estado de agonia repetia 
incansavelmente: “voy a 
España, quiero ir a España”. 

É por este motivo que o 
discurso de Louis Aragón, 
em nome da Associação 
de Escritores para a Defesa 
Cultural, no Cemitério de 
Mount-Rouge, ratificam 
com palavras de despedida, 
esta morte de dor de guerra: 
“Noticiamos a morte do grande 
poeta peruano que, torturado 
pelos trágicos acontecimentos 
da Espanha, não pode resistir 

a tanta dor”. 
Os últimos dias de César 

Vallejo foram marcados 
pela crueldade da Guerra 
Civil Espanhola. Ele, o 
poeta da profunda solida-
riedade, o poeta que é capaz 
de dizer, no seu primeiro 
livro, Los heraldos negros: 
“Todos mis huesos son ajenos;/
yo talvez los robé/(...)/ y pienso 
que si no hubiera nacido,/ otro 
pobre tomaria este café”, não 
poderia resistir impassível 
à crueldade da guerra, à 
comemoração do desamor, 
da antiternura. O poeta 
morreu solidariamente 
de dor, com os mortos da 
guerra. 

Os últimos quinze anos da 
vida de César Vallejo e, por 
consequência, os últimos 
anos da produção literária 
do poeta, acontecem na 
Europa. Mais exatamente 

em Paris, de onde viaja para 
Espanha em duas oportuni-
dades – dezembro de 1936 e 
julho de 1937. É nesta última 
viagem que o poeta vê Espa-
nha submergida na dor da 
guerra e desde então passa a 
dedicar-lhe seus versos mais 
vivos. A publicação pós-
tuma, em 1939, de Espanha 
Aparta de mi Este Caliz, se 
encarregará de testemunhar 
em quinze poemas a dimen-
são da arte e a violência da 
guerra. Neste livro, muitos 
dos poemas de César Vallejo 
são longos, doces e doloro-
sos, outros são curtos, de 
dor condensada e inquie-
tante. Mas todos eles dialo-
gam com Espanha na mais 
comovente manifestação de 
amor. Seja com previdente 
ar paternal, como quando 
diz: / Cuidate España de tu 
propia España/ cuidate de los 

nuevos poderosos/del que devora 
muertos a tus vivos/ cuidate de la 
República, cuidate del futuro//  ou 
então explorando a linguagem 
poética, numa proeza analó-
gica, repassa toda uma ética 
humana ao estado da morte e, 
além disso, no mesmo verso a 
qualifi ca redundantemente de 
morta: porque la muerte muerta 
gritará de verguenza de ver como 
ha caído. 

Nestes poemas, o poeta não 
lança enérgicos protestos nem 
muito menos alimenta revolta, 
ódio ou vingança. Ele é dolo-
rosamente doce, supra-sumo 
da súplica , do apelo solidário 
assim como somente Vallejo na 

Gloria Kirinus
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César Vallejo: 
guerra e palavra

sua língua vallejiana sabe 
escrever. A sua revolução 
é a da linguagem e esta 
tem o efeito de antídoto 
de ódio, como poderemos 
ver no terceiro poema 
de España, aparta de mí 
este cáliz, dedicado a um 
nome, ou melhor, a um 
nome e um sobrenome:” 
Pedro Rojas, así, después de 
muerto/se levantó/ besó su 
catafalco ensangrentado,lloró 
por España/ y volvió a escribir 
con el dedo en el aire: / Su cadá-
ver estaba lleno de mundo”// 
Pedro Rojas, o combatente 
Pedro Rojas clamava seu 
viva Espanha desenhando 
suas palavras no ar, não 
importava seu desconhe-
cimento ortográfico seu 
“Viba” Espanha permane-
ceu forte, no poema: ”Viban 
los compañeros! Pedro Rojas”. 

Neste poema César Val-
lejo se esmera em ternura 
ao destacar um objeto 
pessoal, do cotidiano de 
Pedro Rojas – uma colher - 
,incisivamente morta, junto 
ao morto: Registrándole, 
muerto, sorprendiéronle/en 
su cuerpo un gran cuerpo, 
para/el alma del mundo/y 
en la chaqueta una cuchara 
muerta. Se a palavra amor é 
marca constante da poesia 
de César Vallejo, esta chega 
a seu máximo grau expres-
sivo no poema Masa. Nos 
primeiros versos a palavra 
amor se manifesta decla-
rada ao cadáver do “com-
batiente”, mas o amor de 
um único homem não foi 
sufi ciente. Foi pouco : “Al 
fi n de la batalla,/y muerto el 
combatiente, vino hacia él un 
hombre/y le dijo: No mueras, 
te amo tanto/Pero el cadáver 

ay! siguió muriendo”
Diante desta impotência 

de amor, para redimir a 
morte, o poeta acha por 
bem dobrar o número de 
homens que declarando 
o seu amor ao cadáver 
pedem-lhe valor; que volte 
a vida: Se le acercaron dos 
repitiéronle;/ “no nos dejes! 
Valor! Vuelve a la vida! Pero el 
cadáver ay! siguió muriendo.// 

Desta vez o cadáver 
também , ay! siguió muriendo. 
O número de homens 
aumenta consideravel-
mente e fraternalmente 
milhões deles pedem-lhe: 
Le rodearon millones de indi-
viduos/ con un ruego común: 
“Quédate hermano!/Pero el 
cadáver ay !siguió muriendo.// 

Quando a humanidade 
na sua totalidade rodeia 
o cadáver, ali acontece o 
milagre do amor: Entonces 
todos los hombres de la tierra/ 
le rodearon: les vio el cadáver 
triste, emocionado:/incor-
poróse lentamente,/abrazo 
al primer hombre; hechóse a 
andar...// 

O cadáver, à diferença de 
Lázaro, se levanta e anda, 
a pedido do amor, da fra-
ternidade e não do conhe-
cido imperativo bíblico: 
levanta-te e anda. A morte, 
em Masa, revive diante da 
solidária manifestação de 
amor. Este poema denso 
aproxima tacitamente a 
palavra esperança dos con-
denados à morte, de onde 
ninguém mais a espera, da 
ressurreição, do renasci-
mento. 

Se um dos homens volta 
para a vida, diante da 
humanidade, esta se recu-
pera da morte. A vida de 

um indivíduo é importante 
e o antídoto da morte, do 
tempo, do espaço é nos 
poemas de César Vallejo o 
amor universal, capaz de 
qualquer ressurreição. 

Esta marca de ressurreição 
que o poema Masa apre-
senta se repete também, 
como sinal de esperança, 
no poema ”Pequeño responso 
a un héroe de la república”, 
quando o poeta lembra que 
algo vivo restou no cadáver. 
O objeto vivo é nada menos 
que um livro:“Un libro quedó 
al borde de su cintura muerta/
un libro retoñaba de su cadáver 
muerto//. Esse livro semente 
“retoñaba”, isto é, renascia 
extensivo do cadáver e de 
alguma maneira, transpi-
rava vida. Bastou a presença 
do livro próximo ao cadáver 
para sugerir, no poema, a 
faculdade de renascer: “/
también sudaba de tristeza el 
muerto”//. 

É muito fácil descobrir, 
nos poemas de Vallejo, 
dedicados à Guera Civil 
Espanhola, elementos vivos 
que fl uem ou germinam no 
espaço reservado à morte. 
É comum notar secreções, 
objetos, gestos, sentimentos 
ou palavras, que aparecem 
como promessa de espe-
rança. 

Mas a mais clara prova 
de esperança que o poeta 
deixa em España aparta de 
mí este cáliz, está nas crian-
ças. É para elas que o poeta 
dirige seu último poema: 
/“(...)si la madre/ España cae- 
digo, es un decir-/ salid niños 
de mundo; id a buscarla!/ No 
fi nal,  quando quase não 
restam mais esperanças 

e somente se pressente a 
morte de Espanha, por trás 
dos mortos, por trás da dor, 
por trás dos escombros, o 
poeta lembra das crianças do 
mundo. Ao fi nal, somente 
elas não poderão deixar 
de crescer, e serão capazes 
de saber se Espanha cai ou 
sobrevive. Somente elas, as 
crianças do mundo, poderão 
levantar novamente Espa-
nha, se ela cai. 

Os poemas de España 
aparta de mí este cáliz, são 
testemunho da dimensão de 
dor, amor, ternura, solida-
riedade e esperança do poeta 
que desde seus primeiros 
livros nos comove. Se a sen-
sibilidade do poeta é capaz 
de antenar os sentimentos 
e o imaginário da humani-
dade, César Vallejo, poeta e 
homem redundantemente 
humano, catalizou estes 
cruéis retratos da guerra e 
os redimensionou através 
da arte em entrecortadas 
sintaxes, em linguagem 
renovada, em densas e inco-
muns articulações. 

Essas palavras inscritas no 
fogo cruzado do campo de 
batalha são palavras eternas. 
Elas permanecem através 
dos tempos ressuscitando 
o gesto, a dor, a surpresa, 
a esperança, dos homens 
armados, dos homens 
amados que lá morreram. 

Resta ao leitor comover-se 
uma vez mais, através da 
poesia que lhe apresenta 
a guerra que não viveu- a 
terrível Guerra Civil Espa-
nhola - que, assim como 
outras guerras, mataram de 
dor física e dor metafísica os 
homens da sua época. 

E resta, sobretudo, a voz 
do poeta que sobrevive com 
sua palavra à experiência 
da dor pessoal e universal; à 
experiência da dor íntima e 
transcendente – dor de morte 
de universo e de mundo; dor 
de morte vallejiana. É a voz do 
poeta a que redime, engrandece 
e pereniza; arte que cria a espe-
rança e ressuscita os mortos.

Vinicius Ferreira
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Vinicius Ferreira

Ela
Chega e fecha meus olhos,
Aquela pequena gota fi ca lá,
Tudo fi ca nítido com ela.

Meus dias passam
E ela está comigo; tenha dó
De mim, por favor,
Vou permanecer forte.

Aguento um pouco mais, segundos
Estalam pelo relógio e eu choro,
Nas três partes do dia, oceanos.

Canto, penso estar sozinho, não supero.
Quero tua mão na minha, não me deixe.
A madrugada é pior,
Acordo e ainda sussurro perguntas.

Às vezes eu te esqueço, fi co igual;
Mas não, não me deixe,
segure aquele brilho
que ainda resta em mim.

Teu gesto é gentil, tão simples!
Passo a mão como passava anéis
Na infância, passo teu brilho
E incendeio o outro de você.

É pedir muito por querer amar
Muito?
O que será de mim sem você?
O que será de ti, bondade? 
Ressonância

Ella
Jo
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Do livro 
Infi nita Sinfonia,
publicado pela Editora Insight

Depois
          Será sempre agora.
          Viajarei pelas galáxias
         universo afora.

Cantiga de recordar
             Doce lembrança orvalhada
             de madrugadas antigas.
             Fumaça de chaminé
             subindo na manhã fria.
             Florescida malva-rosa
             debruçada no jardim.
             Uma revoada de sonhos
             na vida que amanhecia.
             Cantiga de recordar...
             Ai, que saudade de mim!

Voz da noite
            O sol se apaga.
            De mansinho
            a sombra cresce.
            A voz da noite
            diz, baixinho:
            esquece... esquece...

Grafi te
                Meu nome,
                desenho a giz
                no muro do tempo.
                Choveu,
               sumiu.

Helena Kolody

            Bate breve o gongo.
            Na amplidão do templo ecoa
            o som lento e longo.

Flecha de sol
         A fl echa de sol
         pinta estrelas na vidraça.
         Despede-se o dia.

Noite
         Luar nos cabelos.
         Constelação na memória.
         Orvalho no olhar.

Saudades
         Um sabiá cantou.
         Longe, dançou o arvoredo.
         Choveram saudades.

Repuxo iluminado
         Em líquidos caules,
         Irisadas fl ores d’água
         cintilam ao sol.
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Toda terça

Quando a noite te 
engole em canais de 
TV a cabo e te passa um 
cabo de aço no pescoço 
e te enforca até o ama-
nhecer quase todas as 
noites, você não deve 
se render às pílulas 
soporíferas. Procure 
um canal evangélico, 
católico. Ouça os pasto-
res. Procure a redenção 
nos afetos falsos do 
marketing de jesus. Do 
deus cruel que antes 
queria teu sacrifício, tua 
carne no holocausto, e 
agora quer teu salário e 
tua fidelidade. Procure 
ainda a paz noturna 
num travesseiro de 
ervas aromáticas, isso 
pode te acalmar e te 
aliviar a consciência de 
vencedor no mundo 
do deus mercado. Ou 
mesmo faça meditação 
budista, isso pode te 
dar a falsa sensação 
de dever cumprido, 
de estar ajudando o 
mundo, criando novas 
energias enquanto Israel 
sufoca a Palestina. A 
China, o Tibete. Ou faça 
um mantra. Bem, bem 
sussurrado. O silêncio 
é o que esperam de 
nós enquanto o mundo 
estrebucha de dor, às 
vezes na própria rua da 
tua casa, do teu bairro, 
ou no Haiti. Descubra 
que a redenção kitsch 
da classe média branca 
é ir consultar um pai de 
santo para receber con-
selhos e tomar passes 
e se prevenir contra os 
males enviados a você 
por invejosos. Tua vida 
amarrada na boca de 
um sapo. Sim, a você, 
dotado até mesmo de 
uma mediunidade arro-
gante. Afinal, todos 
hoje podem ter dons 
mediúnicos. Mas nada 

disso pode aliviar se 
em nossa consciência 
pulsar uma noite vio-
lenta. Uma noite insone. 
Uma noite reverberante 
de consumidores de 
crack aí na esquina da 
tua casa. (E tudo que 
você quer é proteger seu 
clã. Mesmo que, para 
isso, tenha que dizimar 
todo o mal ao seu redor. 
Crianças, não as suas, 
inclusive). Uma noite 
em que políticos fazem 
desvanecer os direitos 
básicos daquilo que 
entendemos por demo-
cracia. Se é que isso de 
democracia não seja a 
denominação política 
mais inescrupulosa e 
falaciosa da atualidade. 
Se dormimos, temos 
pesadelos. Se sonha-
mos, nada pode se 

aproximar da realidade, 
a não ser mesmo os 
simbólicos pesadelos. 
Estes sim são próximos 
da vida. A vida miserá-
vel dos canais de TV, a 
vida miserável da classe 
hegemônica e da prole-
tária. A vida doente de 
velhos políticos obesos 
de mau-caratismo e de 
tanto se empanturrarem 
da coisa pública.

Agora, são os anúncios 
de natal. Compremos 
em lojas que se utilizam 
de trabalho escravo, no 
Vietnã, aqui, no Timor 
Leste.

Adquira sua cota de 
bem-estar enquanto, 
na noite dos insones, 
papai noel entra pela 
chaminé, que rara-
mente existe em nossos 
lares tropicais, e borrifa 

gás de pimenta nos olhos da 
tua família e ainda por cima 
leva aquilo (não deixando 
presente algum) que lhe é 
mais precioso, sua felicidade 
comprada em embalagens não 
recicláveis. E leva também 
seu voto para algum corrupto 
partidário que seguirá impu-
nemente. E em breve esta-
remos felizes outra vez. As 
telenovelas serão substituídas 

por programas eleitorais. 
E o mais que nos ofertarão 
serão cabos. Cabos de TV 
para nos enforcar em nosso 
silêncio roto e conivente, 
para nos matar, a todos, em 
vida. Nos canais abertos, 
não há cabos. Simplesmente 
aberturas. Grandes buracos 
negros para onde seremos 
empurrados. Sempre em 
silêncio. Ou insones.

Paulo 
Sandrini

Cabo de aço no pescoço 
(ou oração de natal)

Vinicius Ferreira

Do livro 
Infinita Sinfonia,
publicado pela Editora Insight

Helena Kolody
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Num artigo publicado em 
1859, Machado de Assis: 
“O jornal matará o livro? O 
livro absorverá o jornal?”. 
Independente da crítica 
qualquer a que Machado 
tenha se arriscado, mais de 
um século depois o curiti-
bano Manoel Carlos Karam 
(1966-2007) também se 
arriscou a responder: com 
Jornal da guerra contra os 
taedos, Karam escreveu 
um documentário pre-
ciso sobre muitas das 
nossas ridículas verdades 
humanas.

Karam faz parte de um 
grupo de escritores curiti-
banos que está em constante 
risco de desaparecimento: 
apesar de uma ou outra 
editora (eventualmente, 
a Companhia das Letras) 
esboçar um reconheci-
mento da grande quali-
dade literária desse grupo, 
ele ainda é curitibano por 
definição. Por obstáculos 
do mercado, vontade pró-
pria, ou mesmo escassez 
de público leitor, Manoel 
Carlos Karam, Jamil Snege, 
Wilson Bueno e Valêncio 
Xavier certamente ainda 
não alcançaram o êxito 
literário a que foram des-
tinados.

Jornal da guerra contra os 
taedos é um romance pós-
tumo de Karam (o livro 
foi lançado em 2008 pela 
Kafka Edições, editora 
curitibana, um ano depois 
do falecimento do autor). 
Composto de pequenas 
reflexões (ou crônicas) 
de uma guerra contra os 
taedos (“nossos vizinhos”), 
separados por páginas na 
edição caprichada, o livro 
é o relato de um jornalista 
(Karam também foi) sobre 
os absurdos da guerra.

Na camada superficial, é 

fácil perceber a ironia do 
autor no que diz respeito 
às guerras em si. Está lá, 
na contracapa, um dos 
capítulos:

“Nossos soldados invadi-
ram o território taedo pelo 
norte. De bicicleta. Não 
houve batalha. Os taedos 
ficaram tão humilhados 
pelo tamanho de nosso des-
prezo — atacar de bicicleta 
— que preferiram gastar o 
tempo desmentindo a notí-
cia de que nossos soldados, 
de bicicleta, invadiram o 
território deles. Então eles 
resolveram nos humilhar, 
mas apenas nos plagiaram. 
Invadiram o nosso territó-
rio pelo norte. De camelo. 
Ficamos tão humilhados 
pelo tamanho do desprezo 
deles — atacar com camelos 
— que preferimos gastar 
o tempo desmentindo a 
notícia de que os soldados 
deles, de camelo, invadiram 
o nosso território”.

É esse o tom que domina 
o livro: a voz do narrador é 

sempre falsamente ingênua 
e ingenuamente mordaz. 
Ao relatar a guerra, o jor-
nalista, que aqui absorveu 
a literatura e dela tirou 
parte do seu substrato, na 
verdade faz um relato da 
hipocrisia que rege uma 
sociedade egoísta, fria e 
autodestrutiva. 

Isso em vários níveis, e 
sempre com o mesmo tom, 
que serve até para dar um 
caráter quixotesco ao livro.  
Karam bate de frente na 
religião, no militarismo, 
no marketing político e no 
medo: “Quem tem cu tem 
medo”. O medo, que afinal 
é o tema principal do belo 
livro de Karam.

“A bandeira dos taedos era 
totalmente branca, apenas o 
branco, nada mais. Cada 
vez que eles apareciam 
vinha a dificuldade, saber 
se estavam em rendição ou 
ataque”. O leitor então é o 
taedo, o leitor que continu-
amente busca uma resposta 
para as inquietações lança-

das pelo mestre, capítulo a 
capítulo, e que o próprio faz 
questão de responder:

“Quem está ganhando a 
guerra?

— Nós!
— Nós!”

*

A literatura também está 
presente no livro de Karam 
como um dos temas trata-
dos, mesmo que de maneira 
sutil. Já foi mencionado 
o caráter quixotesco do 
narrador, e há também a 
semelhança com Cervantes 
por se tratar de um texto fic-
cionalmente traduzido; em 
um dos pequenos capítulos, 
o narrador se refere a uma 
das fronteiras com os taedos, 
a do deserto, e que mesmo 
quando a guerra já havia 
acabado, “nós” ficávamos 
esperando os taedos, e como 
eles não vinham, esperamos 
os tártaros, e como eles não 
vinham, “estamos também 
à espera de Godot”; há um 

capítulo com clara referência a 
Guerra e Paz, título máximo de 
Tolstói; outro capítulo começa 
da mesma forma que A Meta-
morfose; etc.

*

Quando eu trabalhava no 
jornal Cândido, fizemos uma 
edição cujo material principal 
partia da obra de Manoel Carlos 
Karam. Fiz uma matéria sobre 
as marcas que Karam deixou na 
imprensa e no teatro paranaen-
ses e sobre o seu projeto literário. 
Quando deixou o teatro de lado 
para escrever prosa de ficção, 
Karam traçou para si mesmo um 
projeto de traçar quatro painéis 
(país, cidade, casa, indivíduo), 
e o fez, com, respectivamente, 
Fontes murmurantes (1985), O 
impostor no baile de máscaras 
(1992), Cebola (1997) e Pescoço 
ladeado por parafusos (2001).

Karam ainda publicou a cole-
tânea de contos Comendo bolacha 
maria no dia de São Nunca (1999) 
e os romances Encrenca (2002) e 
Sujeito oculto (2004).

Jornal da Guerra contra os Taedos:
Manoel Carlos Karam  

Guilherme Sobota

Vinicius Ferreira
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Isa Mayer
Confesso que estava ner-

vosa. Minhas amigas falaram 
que ia doer muito e todo 
mundo ia acabar sabendo o 
que aconteceu porque é muito 
visível. Estava com medo de 
que isso acontecesse, mas, 
mesmo assim, decidi ir em 
frente. Foi numa segunda-
-feira depois do almoço. Eu 
iria viajar no fim da tarde e 
queria que isso acontecesse 
de uma vez. Fui até ele e disse 
que não poderia demorar, 
mas que não queria adiar mais 
isso. Ele aceitou e disse que 

 M
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ia depender mais de mim do 
que dele. Estava nervosa, mor-
rendo de medo que doesse. Ele 
ajeitou tudo, eu deitei. Não 
demorou muito e ele começou 
a enfiar aquele negocio fino e 
comprido. Não estava doendo, 
mas estava incomodando. Aí 
ele esperou um tempinho e 
enfiou com mais intensidade. 
Parecia maior e mais forte 
que no começo.  Não estava 
doendo, mas estava sentindo 
uma sensação estranha. Ele fez 
uma pressão ainda mais forte e 
tirou rápido. Deu um sorriso e 

foi buscar algo pra me limpar. 
Não entendi o que aconteceu. 
Como tão rápido? Achei que 
ia doer! Então ele começou 
a limpar e foi saindo muito 
sangue. Fiquei assustada, 
pensei que não fosse sangrar 
ou, pelo menos, não tanto. 
Ele disse que era normal sair 
muito sangue e que foi tudo 
mais tranquilo do que ele ima-
ginava que ia ser. E eu fiquei 
tranquila e feliz por finalmente 
ter acontecido isso. 

Foi a primeira vez que tirei 
um siso.

Fernando Rocha da Silva
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obrigado a conviver 
consigo mesmo.

O fonoaudiólogo lhe 
deu a sentença:

- O senhor precisa 
falar menos, ou aca-
bará sem voz. Será 
preciso economizar 
para que possa se 
comunicar minima-
mente ao longo do 
resto da sua vida. 
Melhor dizendo, se 
ainda quiser ter uma 
voz deve mudar de 
profissão.

Atordoado, saiu do 
consultório, com o 
peso de não saber ser 
quem era. Procurando 
como uma câmera um 
corpo que pudesse 
abrigá-lo, ou quem 
sabe, uma voz que 
pudesse traduzi-lo.

Dublador, sua voz 
dizia palavras que 
não vinham de dentro 
de si, diálogos onde 
seu Eu estava ausente 
eram frequentes em 
seu cotidiano. Não 
acreditava muito em 
sua aparência física, 
por isso se disfarçava 
de multidão e seguia 
anonimamente, como 
um espírito que paira 
e só pode existir em 
um corpo, encontrava 
uma forma física de 
existir por entre as per-
sonagens para quem 
emprestava sua voz.

Tosses e rouquidões 
seguidas começaram a 
assustá-lo, sua voz se 
modificava enquanto 
o número de traba-
lhos diminuía. Cada 
vez mais em casa, era 
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Rezam as lendas con-
temporâneas que o escri-
tor que pretenda ser lido 
atualmente está obrigado 
a uma intensa atividade 
nas redes sociais, a dedicar 
largo tempo construindo 
sua base de contatos, os 
pretensos leitores de sua 
obra, e divulgar seu tra-
balho de todas as formas 
eletronicamente possíveis.  
Se este autor publicou um 
e-book, então, ou pretende 
publicar, as recomendações 
são ainda mais enfáticas. 

Não pretendo aqui des-
construir ou combater essa 
visão, mesmo porque ela 
tem lá seu fundamento 
quando falamos de autores 
que não estão suportados 
pela estrutura de divulga-
ção de uma editora, mas 
convenhamos que vale a 
pena levantar alguns ques-
tionamentos. 

Baseio-me na premissa 
de que um escritor precisa, 
antes de tudo, ler. E ler 
muito, todos os grandes 
que lhe antecederam e os 
contemporâneos que se 
destaquem (no meio do 
caminho algum tempo 
será gasto com textos que 
não trarão grande cresci-
mento, porque para avaliar 
é preciso ler – ao menos 
quando se prefere não 
caminhar somente pelas 
trilhas indicadas pela crí-
tica, que muitas vezes são 
encomendadas). 

Adicione-se a essa pre-
missa a constatação de que 
são raros (sempre foram 
e continuarão a ser) os 
escritores que (ao menos 
no começo da carreira e até 
atingirem razoável nível de 
excelência e/ou populari-
dade, que não necessaria-
mente andam juntos) vivem 
exclusivamente da escrita. 
Muitos grandes escritores 
tinham como meio de 
pagar suas contas outras 
profissões, a menos que 
tivessem algum patrocina-
dor (mas já não vivemos 
em tempos de mecenas 

generosos). É verdade que 
houve aqueles que, por sua 
obstinação em se dedicar à 
escrita arriscaram, quando a 
juventude lhes dava a gana e 
audácia necessárias, alguns 
abdicaram de confortos 
ou segurança para tentar 
(sem nenhuma garantia 
de êxito) uma carreira 
que sempre depende, em 
alguma medida, do acaso, 
ou da sorte, além de muito 
(muito mesmo!) trabalho 
e, sim, alianças adequadas.

Desenhado este contexto, 
olho para o cenário das 
populares redes sociais e, 
mesmo sem querer diminuí-
-las (talvez porque também 
esteja entremeada nelas e 
reconheça seus potenciais) 
acabo assinando embaixo 
das reflexões de Cassio Pan-
taleoni em seu artigo sobre 
literatura em tempos digi-
tais, acrescentando outras 
percepções (ou mais pro-
vocações).

Facebook não é lugar de 
literatura

Calma, antes que alguns 
proponham meu lincha-
mento, deixem-me explicar 
o que cabe nessa frase. Par-
ticipo de alguns grupos do 
face (talvez alguns poucos 
membros destes, aliás, lerão 
essas reflexões, mas sei que 
serão poucos) que busquei 
pensando em três focos: 
e-books/e-readers; litera-
tura e escritores brasileiros.  
Comento cada uma das 
experiências contrapondo-
-as à corajosa manifestação 
de Javier Marías sobre sua 
ojeriza ao universo “pop 
writers”.

O primeiro dos focos cita-
dos – o universo de e-books 
e e-readers é o tema cujas 
interações no facebook são 
mais eficientes, pois as notí-
cias postadas e a troca de 
informações entre membros 
do grupo contribui de fato 
para a atualização sobre 
o tema; permite conhecer 
experiências de outros usu-
ários, saber de lançamentos 

de equipamentos de leitura, 
títulos e, eventualmente, 
promoções de editoras. Não 
se alcança nesses grupos, 
porém, trocas sobre conte-
údos literários.

Quanto ao segundo foco, 
a literatura em si, convido-
-os a um teste: pesquise no 
facebook (creio que o twit-
ter traz realidade distinta) 
o termo literatura. Um 
número reduzido de pági-
nas ou grupos surgirá. Dos 
resultados apresentados, a 
maioria será de páginas de 
escritores interessados em 
divulgar sua própria obra; 
há também perfis inativos, 
sem conteúdo atualizado e 
com baixo grau de interação; 
e um pequeno número de 
páginas com resenhas, mas 
focadas em nichos como 
literatura infanto-juvenil, 
fanfics e fantasia, em geral 
baseadas numa troca de 
gentilezas entre autores 
solidários entre si, exaltando 
suas próprias qualidades.

Por fim, os grupos que 
congregam escritores – na 
sua esmagadora maioria 
iniciantes, pouco conheci-
dos e quase sempre inde-
pendentes – restringem-se 
a murais para autopropa-
ganda. As raras iniciativas 
onde se propõem leituras 
críticas de voluntários dis-
postos a expor seu texto 
e ouvir as percepções de 
leitores (outros escritores do 
grupo) também voluntários 
sempre contam com poucas 
adesões. Não fiz uma esta-
tística ordenada, mas posso 
assegurar que 90% (no 
mínimo) dos comentários 
se limitam a “curtir” o texto 
sem qualquer comentário 
sobre verossimilhança, lin-
guagem, coerência, ritmo ou 
estilo. Uma honrosa exceção 
que vivenciei foi provocada 
por Sergio Carmach, que 
chamou os escritores de 
um desses grupos para um 
evento virtual chamado “É 
lendo que se é lido”. A cada 
dia um autor colocava um 
trecho de narrativa ou um 

conto completo no mural 
do evento e recebia retorno 
dos demais leitores. Houve 
mais de uma edição e inva-
riavelmente poucas adesões, 
especialmente para efetuar 
comentários. Muitos “escri-
tores” enxergaram apenas 
a oportunidade de se mos-
trar, boa parte disponibiliza 
textos crivados de equívocos 
semânticos e gramaticais, 
visivelmente desprovidos 
de preocupação com a quali-
dade do texto e muito poucos 
se dispõem a uma análise 
baseada em argumentos.  Na 
última edição, com a ênfase 
dada às regras, o resultado 
foi mais rico, porque os 
participantes se dispuse-
ram a uma análise mais 
detida, indicando falhas e 
necessidades de melhoria 
no texto, demonstrando 
uma leitura atenta. Como 
sempre digo que elogios 
vazios acrescentam menos 
que uma crítica dura, mas 
bem fundamentada, fiquei, 
finalmente, satisfeita com a 
interação naquele espaço.

Mas o caso é que toda esta 
busca e o tempo dispen-
sado em trocas (geralmente 
superficiais) toma do escri-

tor um recurso precioso: o 
tempo. Tempo para escrever, 
re-escrever e começar tudo de 
novo quando o enredo não 
alcança a qualidade desejada, 
e tempo para ler, a principal 
matéria prima de quem pre-
tende ultrapassar-se. Dá per-
feitamente para compreender 
o desabafo de   Javier Marías 
quando reclama da necessidade 
de participar dos eventos de 
lançamento organizados pela 
Penguin e lamenta que apenas 
um em cada 20 livros de novos 
autores ditos “geniais” real-
mente vale a pena. Para quem 
contra-argumentar que isso 
envolve gosto pessoal, volto a 
comentar o papel não-isento 
das críticas que enaltecem não 
apenas obras realmente boas, 
mas aquelas vinculadas ao 
interesse de certos mercados ou 
de certas relações – sem juízo de 
valor, apenas uma constatação. 

Isso pode ter correlação com 
o que comentamos antes, 
acerca da dificuldade de nos 
concentrar, de fato, em textos 
mais densos no espaço de um 
navegador, ou, pior, denotar 
uma tendência à deterioração 
da linguagem como 1985 de 
Anthony Burgess antecipou. 
Será? 

Das obrigações do
 autor contemporâneo  Mauren Kayna

Marianna Camargo



Jdezembro 2012
17

E sentado sobre a pedra
o homem escuta o mar
não o olha mais de frente
já não lhe teme a força
pois mesmo forte o rugido
pelas mãos de Deus contido
não ousa seus pés molhar
 
o homem escuta o mar
que já fez olhar tão longe
até onde o céu baixando
esconde o que vem de lá
 
não o olha mais de frente
agora tão diferente
de quando a alma nos olhos
imaginando tesouros
gostava de mergulhar
 
já não lhe teme a força
pois sabe que em seu peito
a inundar-lhe de anseios
tão feroz quanto o primeiro
transborda um outro mar
 
e mesmo forte o rugido
a urgência com que clama
aprendeu com as marés
a ir e depois voltar
 
não ousa seus pés molhar
pois receia que o desejo
de entregar-se ao infinito
suba ao seu corpo inteiro
e o leve de volta ao lar
 
pela mão de Deus contido
senta o homem sobre a pedra
e apurando os ouvidos
escuta as vozes do mar

Pôr-de-sal
G

er
u

sa
 L

ea
l

Observo as moscas 
voarem em sua elegante 
e desordenada dança 
pelo meu quarto, encer-
rado em livros. O calor 
sufoca e ensopa a camisa. 
O vinho me fluidifica e 
alumeia, gerando certo 
riso e comoção indevida. 
Olho para o céu através 
da janela, como sempre, e 
resolvo que vou parar de 
escrever em breve. Já não 
tenho mais nada a dizer, e 
admito que mal comecei. 
Talvez todo esse encontro 
e desencontro tenha me 
desviado do caminho 
do poeta, já não sei bem. 
De que adianta escrever 
a gota que transborda o 
copo? A lágrima dani-
nha que seca por dentro 
e acaba contaminando 
as outras, deixando os 
grandes olhos secos por 
dentro? Penso, não desa-
visadamente, que talvez 
a tinta da caneta que 
escorre e suja meus longos 
dedos tenha rabiscado 
meu olhar. Já não enxergo 
como deveria.

Só o vinho alumeia, o 
sombrio caminho letrado, 
que em breve desistirei de 
percorrer. Por enquanto 
ainda não, não antecipe-
mos as coisas. Daremos 
sequência às frases, que 
bem lembre você, bom 
leitor que é, devem ser 
coesas entre si e, além 
de tudo, coerentes com 
o tema proposto pelo 
texto. Não fujamos dessa 
importante regra de como 
se escrever textos bons e 
inteligentes. Vamos lá, 
não fujamos à regra.

Me cortei dia desses 
com o papel, enquanto 
preparava um poema 
desses de amor chinfrim, 
bobo e tolo. Imagine você 
no tamanho estrago que 
aconteceu. Pequeno corte 

causou uma severa ver-
borragia em mim. Desatei 
a palavrear coisas sem 
nexo e sentido, esvaindo-
-me de mim no processo.

As palavras me fogem 
agora como me foge a 
paisagem na foto tirada. 
O choro do despedir não 
está contido nas letras que 
descrevem a cena na carta. 
A dor que me enlouquece 
não se transplanta para 
o papel, por mais que eu 
tente. E olhe que tento! 
Escrevo para entreter 
alguém? Balela! Escrevo 
por ser egoísta.

Egotista, na realidade. 
Quero me livrar de tudo 
aquilo que me aflige, como 
aflige a você também, 
leitor, e faço isso escre-
vendo. Não funciona, já 
adianto.

Não tente, é perda de 
tempo.

A lágrima seca deu 
frutos perversos, e as 
vinhas nascidas da ira 
(ah, meu bom Steinbeck!) 
me fazem rasgar o papel 
cortador de dedos e que-
brar a caneta rabiscadora 
de olhos. 

Vou parar assim que a ver-
borragia cessar, prometo.

Mas até lá continuarei 
a escrever, esperando 
que me torne a gota 
que escorre do copo 
e desliza suavemente 
pela mesa, arruinando 
o máximo possível os 
papéis e importâncias 
alheias. Simples gota, 
simples letra.

Mas que não simples-
mente sai, jorra.

Voltemos agora às 
moscas,  le i tor .  Não 
vamos deixar elas de 
lado, pobres voadoras. 
Vamos apreciar sua bela 
dança, que, assim como 
esse texto, também nada 
diz de importante.

Gota torta V
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O escritor Romain Gary 
acordou às 5h da manhã 
desta terça-feira, permane-
ceu deitado na esperança 
de que o sono voltasse, 
mas não conseguiu dormir 
de novo. Não precisava 
acordar cedo para escrever 
como fizera muitas vezes 
ao longo dos últimos anos. 
Afinal, tudo que precisava 
escrever já estava escrito. 
Não tinha nenhum com-
promisso que justificasse 
levantar-se de madrugada 
(a insônia terminal é um dos 
sintomas da depressão). Mas 
já que estava completa-
mente desperto, pôs-se 
de pé e preparou um café 
bem forte, que saboreou da 
janela da cozinha do seu 
apartamento no 108, rue 
du Bac, 7ème arrondisse-
ment, Paris, enquanto via 
a neve caindo sob o céu cor 
de chumbo. Mais tarde, 
na hora do desjejum, não 
comeu sequer um croissant 
ou uma torrada com man-
teiga ou geleia como fazem 
os parisienses (a anorexia é 
outro sintoma comum). Hoje 
ele não saiu de casa para ir 
à padaria do bairro porque 
se encontrava profunda-
mente desanimado e sem 
energia (a falta de interesse e 
o retardo psicomotor são sinais 
de gravidade da doença). 
Apesar de viver na França 
há muitos anos, ele era 
lituano ou russo naturali-
zado francês. Na verdade, 
eu nunca soube ao certo 
onde nasceu, ele sempre 
teve a mania de mistificar 
suas origens. Agora, seu 
lugar de nascimento já não 
importa muito (a mitomania 
não é um sintoma da depres-
são, qualquer interno de medi-
cina sabe disso; no seu caso, 
ela parece estar ligada a uma 
desesperada tentativa de se 
autoinventar). Ao dar uma 
longa baforada na primeira 
cigarrilha do dia, sentiu 
uma tristeza mais forte 
do que quando soube da 
morte da mãe, ao retornar 
da guerra como piloto con-

decorado por De Gaulle. A 
lembrança de que fora um 
Compagnon de la Libération 
não lhe trouxe emoção 
alguma nesse momento (a 
indiferença afetiva é um dos 
sintomas mais característi-
cos). Recordou o vaticínio 
da mãe, cujas palavras não 
lhe concederam outro des-
tino possível e que tantos 
risos provocaram em todos 
que ouviam aquela mulher 
estrangeira dizer sobre o 
pequeno Romain Kacew: 
“Meu filho será herói, um 
grande escritor, embaixa-
dor da França...”. Ontem, 
depois de muito cismar, 
sentou-se à escrivaninha 
do escritório e escreveu 
várias cartas com a sua 
letra quase ilegível. A 
primeira era para o filho 
Diego, justificando o que 
não precisava de justifica-
tivas. A segunda, para seus 
advogados, instruindo-
-os sobre as disposições 
testamentárias e quanto 
aos acertos finais com o 
primo Paul Pavlowitch. A 
terceira para o autor deste 
inventário, dizendo-lhe 
que passava bem melhor 
nos últimos dias. A última, 
endereçada à imprensa. 
Despachou a segunda e a 
terceira cartas e guardou 
as demais. Ao meio-dia 
em ponto saiu de casa para 
almoçar. Encontrou seu 
editor Claude Gallimard 
no Le Récamier, o restau-
rante de hotel de que ele 
mais gostava, mas ao qual 
raramente frequentava por 
causa dos escritores que 
transformaram o lugar 
em ponto de encontro da 
intelligentsia parisiense. 
Durante a refeição quase 
não tocou na comida. 
Claude indagou sobre 
projetos futuros, se tinha 
alguma ideia para um pró-
ximo livro e ele respondeu 
que tinha algo em mente, 
mas por enquanto não era 
nada de mais (na verdade, a 
mente de Romain estava vazia 
como uma página em branco 

à espera da escrita). Claude 
notou que o escritor em 
alguns momentos ficava 
com os olhos vermelhos, 
mas achou que era efeito 
da fumaça dos cigarros no 
ambiente fechado. Romain 
sempre foi alérgico. Claude 
insistiu em levá-lo de carro 
até em casa. Ao chegar 
lá pelas 16h, caminhou 
alguns passos em direção 
ao prédio, voltou-se e, após 
um breve aperto de mãos, 
disse: “Até logo, Claude” 
(agir com aparente natura-
lidade, como se a vida fosse 
seguir o seu curso natural, 
é um sinal patognomônico 
de que o indivíduo já tomou 
a decisão que vinha inutil-
mente adiando). Fechada 
a porta do apartamento, 
constatou que seu filho 
ainda não havia chegado e 
Leila Chellabi, a última de 
suas namoradas, saíra para 
as compras. Ligou para 
Suzanne Salmanowitz, 
uma amiga em Genebra, 
a quem prometera visitar 
no dia seguinte, confir-
mando sua partida no voo 
das 15h pela Air France 
com chegada prevista às 
16h30, pedindo-lhe que 
viesse buscá-lo no Cointrin. 
“Adeus, Jean”, disse ao 
desligar, cometendo um 
ato falho. Trancou-se no 
quarto, pegou uma maleta 
contendo um revólver 
Smith & Wesson calibre 
38 e o carregou com duas 
balas. Colocou sobre a 
maleta as cartas que não 
enviara junto com o bilhete 
do avião. Tirou minuciosa-
mente o paletó, as calças, a 
camisa, as meias e a cueca e 
arrumou tudo com cuidado 
sobre a cadeira. Cobriu 
o travesseiro com uma 
toalha de algodão, deitou-
-se na cama estendendo 
até a cintura o lençol de 
seda (histérico até nessa 
hora). Bebeu um pouco de 
água e dispensou o com-
primido de Marplan que 
lhe prescrevi. “Agora, já 
não preciso mais disso”, 

ele deve ter pensado com 
desdém. Às 17h, Gary recos-
tou a cabeça no travesseiro, 
ajeitou a cabeleira grisalha, 
colocou o cano da arma na 
boca e apertou o gatilho 
(o suicídio é o gesto final que 
vem interromper anos de sofri-
mento). Leila foi a primeira 
a ler o bilhete destinado à 
imprensa: “Nenhuma rela-
ção com Jean Seberg. Pode-
-se colocar isso na conta de 
uma depressão nervosa, 
mas será preciso dizer que 
ela dura desde que me 
entendo por gente e me per-
mitiu levar a termo minha 
obra literária. Por que, 
então? Talvez a resposta 
esteja nas palavras finais 
de meu último romance: 
“Porque não se saberia dizer 
melhor‟. Enfim, eu me 
exprimi inteiramente. RG.” 

Paris, 2 de dezembro de 
1980 Dr Louis Bertagna 

PS: vistos em retrospectiva, 
os sintomas típicos da depres-
são e os pequenos gestos de 
despedida deixavam ver que 
ele iria se matar em breve. Por 
que justo eu, seu psiquiatra, 
não percebi o que estava para 
acontecer? 

[Terminado o inventário, 

o homem deixa a mesa em 
que redigira o documento 
e caminha de um lado pro 
outro em seu gabinete, com 
vista para o pátio interno do 
prédio residencial antigo e 
luxuoso situado no quartier 
dos Inválidos, o mesmo em 
que Romain morava. Depois, 
tira o paletó, afrouxa a gravata 
e deita-se no divã usado para 
atender seus pacientes. Lê 
com calma o texto que acabara 
de escrever, reescreve uma ou 
duas frases e hesita em supri-
mir uma passagem indigna 
a respeito do autor de Les 
racines du ciel. Então, de olhos 
fechados, maquina um plano 
para eliminar seu rival Paul 
Pavlowitch e sonha um meio 
de se apropriar de um origi-
nal que Gary confiara a seu 
executor testamentário dois 
dias antes do suicídio. Para 
seu sonho se realizar só fal-
tava encontrar um título para 
o romance inédito, preparar 
alguém que personificasse 
o novo escritor, reencenar a 
farsa literária e vencer pela 
terceira vez o Prêmio Gon-
court. Mas tudo isso deman-
daria credulidade de um tipo 
de gente que não acreditava 
em metempsicose.]

Metempsicose
Tiago Franco

Marianna Camargo
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Vinicius Ferreira

Três maços vazios em cima 
do criado mudo, a chuva 
surrava a janela enquanto 
conversávamos nus deita-
dos no chão daquele quarto 
iluminado pelos postes da 
rua.

 
- Não sei bem se foi uma 

boa ideia. - O peso na 
fala dela não tinha apa-
recido anteriormente em 
momento algum daquela 
noite.

- Não me culpe. Você não 
está tão bêbada pra não ter 
consciência do que você 
quer.

- Por que você tem que ser 
sempre tão babaca?

Ela se levantou do chão, 
pegou o copo de coca-cola 
e o outro que ela usou pra 
cuspir e se arrastou até o 
banheiro cambaleando. Eu 
acendi um cigarro e fi quei 
sentado próximo à janela 
acompanhando a corrida 
das gotas que escorriam 
lá fora, esperando pelo ato 
seguinte do teatrinho.

Ficamos um bom tempo 
em silêncio, ela fi cou sen-
tada na cama, passando os 
dedos entre as dobras amas-
sadas da fronha, enquanto 
eu continuava a observar a 
chuva, o interfone rompe 
o silêncio. 

 - Pois não?
- Senhor, o tempo de vocês 

já esgotou, vocês querem 
mais uma hora?

- Não, obrigado, já tivemos 
tempo sufi ciente. - Desli-
guei.

Começou a se arrumar 
rapidamente num impulso 
de raiva, eu conseguia ver o 
arrependimento como lama 
na pele dela, imunda.

- Acho incrível como você 
não me entende e consegue 
ser tão arrogante numa 
situação dessas.

- Mas que infantilidade. 
As coisas sempre acontecem 
contigo, não é? Tu é uma 
eterna vítima de si mesma.

- Cala sua boca. - Sus-
surrava com rispidez - As 
coisas pra você sempre são 
tão simples como querer e 
não querer e pronto. Não 
sei o que eu vejo em você 
- Me aproximei dela com 
cuidado.

- Você gosta de apanhar. 
Você gosta de estar errada 
e gosta que eu jogue isso 
na sua cara. Todas as vezes 
foram assim, você adora 
transar comigo e o jeito 
como eu te destrato por ser 
culpada.

Pedi uma cerveja no pri-
meiro bar que encontrei 
aberto, o tapa que ela me 
deu ainda latejava. Ela subiu 
a Rua Augusta sozinha na 
chuva às três da manhã, 
pegou um taxi até sua casa. 
No caminho, viu seis liga-
ções não atendidas. Ligou 
de volta.

- Oi amor...  Deixei o 
celular no vibra e nem vi...  
Não, tá tudo bem! Eu tava 
com as meninas. Nós só 
fomos beber umas cervejas, 
to voltando já... Também te 
amo, tchau.

Gustavo Paes

Cerveja com as amigas
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Tem piedade, satã, desta longa miséria!
Baudelaire

uma rua à queima-roupa 
louca, brilhante, sem fôlego 
rua-vício, rua-oxímoro
de não ir a parte alguma
de uma miséria ancestral 
a cruz machado termina 
depois da última esquina
nos pés de uma catedral. 
alguém além de deus e 
da polícia, dos taxistas 
e putas e vigaristas 
cafetões e travestis 
sabe que depois das 20 
pelas calçadas do acinte 
beijam latas os guris? 
que se agridem por farelos? 
que se juram por centavos? 
fi lhos das cinzas, do escarro 
talhando derrota para 
o horror de bicho caçado 
que, de manhã, tresnoitara... 
para as gargantas gastarem 
para os alvéolos chiarem
nesta imunda forja da 
convulsão respiratória 
este pão da falta de ar 
na mesma lama ofertória 
a ninguém ou coisa alguma 
que a raiva de mendigar 
que a fi ssura que verruma:
pedra pedra pedra pedra 
quem dentre vós estiver 
sem pecado 
que fume a primeira pedra. 
e as putas e travestis 
não se prestam a outro talho 
juntam seus pobres dinheiros 
entre um cu e dois caralhos 
e como sob a extensão 
de um cargueiro embaraçado 
prendem a respiração 
pra sentir melhor o trago 
pra soltar as almas junto: 
pedra pedra pedra pedra 
quem dentre vós estiver 
sem pecado 
que fume a primeira pedra. 

em seu lado esquerdo a rua 
rebrilha em neon e espelhos 
ali se guarda a fortuna 
de entrecoxas e de seios: 
entre fl ores volitantes 
homens ébrios dão risada 
e depois como se dantes 
sozinhos voltam embora 
tristes, pisando nas asas. 
fora do agito das boates 
polícia é sempre polícia 
mas também pobre coitada: 
grita, bate, extorque, ofende 
e se, após, solta sorrindo 
não se engane, mordeu rente. 
dali a trinta minutos 
numa curva mais rasante 
arma em punho e voz rascante 
revistam mais um otário 
um pedreiro desditoso 
que voltava de assaltar 
o som novo dalgum carro: 
pedra pedra pedra pedra 
quem dentre vós estiver 
sem pecado 
que fume a primeira pedra. 
sob as marquises da rua 
ou em ruelas bem próximas 
que por vazias e umbrosas 
são melhor acoitamento 
e, em especial, no centro 
pela praça tiradentes 
(desaguadouro e monturo) 
de homens sem qualquer futuro 
trafi cantes e usuários 
usuários trafi cantes 
consumindo a criptonita 
qual se todas suas vidas 
consistissem num segundo... 
uma rua à queima-roupa 
louca, brilhante, sem fôlego 
rua-vício, rua-oxímoro 
de não ir a parte alguma
de uma miséria ancestral
a cruz machado termina
depois da última esquina 
nos pés de uma catedral.

Zaclis Veiga
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