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CARTAS
É CEDO OU TARDE DEMAIS
Simone Santos Olá, eu gostaria de saber 
se tem idade mínima para participar do 
periódico. Gostaria de enviar um conto 
para ser avaliado, escrito pela minha filha 
de dez anos. Obrigada!

Marcio de Andrade Mota Ei, tava 
olhando o Issuu… houve algum problema 
com a revista? [sic] Conheci recentemente 
o trabalho de vocês e vi que a última 
edição postada lá foi em março.

Da redação: acabou o Issuu, aê! Tudo no site 
do jornale agora.

NO OU O?
Jornal RelevO Sofia, que acha da ideia 
de, numa dessa, assinar o RelevO?

Sofia Almeida Oii! Tudo bem? O 
convite é para assinar um texto NO 
RelevO?

TAVA BOM, PARECE QUE PIOROU
Gabriel Alencar Atualmente recebo 
o jornal mês sim, mês não. Aí chego na 
seção de comentários e fico vendo o 
povo tudo comentando. Tô igual quando 
a gente não vai numa festa e no outro dia 
todo mundo comenta; mas, quando vai, 
nada de diferente acontece kkkkkk. Em 
outro tópico, acabei de ler o editorial de 
novembro em que o editor disse que estão 
com mais de 1500 leituras pendentes. A 
partir de hoje vou parar de me martirizar 
por nunca ter tido um texto aprovado. 
Agora só vou dizer: é que ele não teve 
tempo de ler. Ai, por que gosto de ilusões? 
E já que estou por aqui, é impressão minha 
ou o RelevO está se tornando um jornal 
um pouco "cult" demais? Uma semi-
piauí. Tenho impressão de que, quando 
comecei a acompanhar, eu aproveitava 
mais os textos porque conseguia entender 
o que estava acontecendo. Havia lá os 
textos bem intelectuais (#saudades Algum 
Lucas), mas também vários outros com os 
quais os mortais podiam interagir. Hoje 
tudo parece que está lá naquele mundo da 
literatura erudita e eu sou um plebeu que 
se atreveu a entrar na corte e, justamente 
por isso, não entendo nada do que está 
acontecendo. Ou talvez eu tenha ficado 
mais burro, o que também faz muito 
sentido.

Verônica Daniel Kobs Salve! Como 
vão? Escrevo para dizer que acabei de 
ler o livro do Diego Antonelli que vocês 
me mandaram, há dois meses, junto com 
o jornal. Obrigada! Quando vi o livro, 

já fiquei animada e esse sentimento se 
confirmou ao fim da leitura. Já conhecia o 
Diego. Participei do Conselho Editorial da 
Secretaria de Cultura do Estado por vários 
anos e, em uma ocasião, aprovamos o livro 
dele Em domínio russo. Abraço, boas festas e 
ótimo 2022!

Vitor Oliva Queridos, finalmente pude 
ter acesso ao jornal. Como vivo no mato 
e ultimamente tem sido corrido, demorei 
para ir na cidade pegar. Tá massa demais, 
nos próximos dias vou fazer a assinatura. 
Desculpem a demora, tenho estado lascado 
financeiramente, mas vai acontecer. Aquele 
abraço!

Cefas Carvalho Em mãos a edição de 
novembro do periódico literário RelevO, 
suplemento impresso que se mantém 
bravamente e traz poesia, ensaios, dicas 
etc. Vale muito a pena assinar e o preço é 
camarada e acessível.

Lucas Kotovicz Pago um pau pro 
trabalho do Jornal de tão longo prazo já. 
Orgulho mesmo. Pelo que leio, imagino 
que os perrengues sejam complexos, mas é 
um trabalho excepcional.

Iata Anderson Seus lindos! Venho 
divagando há meses sobre as ciladas, o 
nicho de mercado que encontraram em 
concursos literários, como nosso ego 
alimenta algo que, de certa forma, deixa 
a arte ou o mais importante dela em 
segundo plano e em como estreitar laços 
e conhecer pessoas e ser reconhecido pelo 
trabalho que ainda engatinha sem me 
submeter a seleções mais mercadológicas 
e menos interessada no conteúdo. Aí 
o editorial de dezembro veio, aceso e 
piscando, na minha fuça e vocês trataram 
de tudo que venho querendo conversar faz 
tempo. Obrigado por isso. Já me sujeitei 
a isso, mas sempre fica uma sensação 
estranha. Penso exatamente como no 
editorial. Foi uma maravilha essa leitura.

Giovana Proença Escrevi um ensaio 
sobre um dos meus livros favoritos, 
Luz em agosto, de um dos meus autores 
favoritos, William Faulkner, pensando no 
que tenho pesquisado um pouco nesse 
último ano. E porque esse sul dos Estados 
Unidos me lembra tanto o Brasil, enfim. 
Tá lá no RelevO [ótimo jornal, diga-se de 
passagem, assinem]. P.S. A capa desse livro 
tá um absurdo de linda.

Fazia Poesia VIRE O CELULAR, 
ou o jornal. Se você assina o RelevO, 
vai encontrar na edição de dezembro o 
nosso mais novo anúncio-institucional-

esperançoso. Se você não assina, tá 
moscando. Vai lá no site deles e faz o 
PIX de 60 mangos para garantir todos 
os exemplares mensais de 2022 e ver 
de perto todo o conteúdo e também os 
nossos maravilhosos anúncios. Nesse, em 
específico, na penúltima página, você 
precisa virar o jornal ou torcer ao máximo 
o seu pescoço para ler o que está na borda 
do anúncio. Ali tem um spoiler do que 
iremos trabalhar no ano que vem! Que 
ótimo tem sido ver nomes conhecidos nas 
últimas edições. ❤ Continuemos assim 
e com mais projetos chegando para o 
próximo ano. E que venha 2022. Sigamos! 
Firmes como prego na areia.

Kalew Nicholas O único jornal literário 
que me interessa (com todo o respeito).

Gláucia Zamara Eu li no jornal algumas 
mensagens avisando que o jornal chegou, 
não sei se tem que avisar, mas o meu 
chegou hoje viu, comecei a ler agora. 

Karla Teles Muito bacana o jornal de 
vocês. Gostei.

Lorraine Assis Meus doze exemplares 
da edição de outubro do RelevO 
chegaram! O Jornal é um impresso 
mensal do qual os leitores e escritores 
usufruem da multiplicidade de temáticas 
circunscritas. Pavimentando um caminho 
cultural, também se dispõem às colunas 
de divulgação de artistas e demais 
veículos literários. O material visual e 
os infográficos foram o que mais me 
chamaram atenção na primeira vez, 
haja vista que uma identidade visual é o 
recurso preliminar para o chamamento 
do seu público. Já me disseram: "Lorraine, 
é a sua cara. As capas parecem feitas 
de nanquim e com uma sensação a 
ser desvendada". Me lembrou até uma 
influência de pintura chiaroscuro em 
algumas edições de tão bela que é. Com 
essa disposição no alinhamento da ciência 
das artes, nada melhor do que assinar e 
submeter seu trabalho ao jornal que nada 
tem de clichê, auxiliando profissionais do 
nosso ramo a terem visibilidade. Além de 
uma informação produzida pelo canal 
Fazia Poesia, que agradeço por ter redigido 
e feito essa honra. Estava vendo a nova 
edição e me deparei com outra surpresa. 
Confiram também o domínio do maior 
portal de poesias do Brasil.

UM DIÁLOGO
Cid Brasil Tô há meia hora tentando 
entrar nesse calhau do Allejo.com, uma 
hora consigo! Deve ser o tráfego.

Jornal RelevO Esse é o nosso eterno 
anúncio fake. O anunciante paga pro site 
não existir mesmo. Acredita?

Cid Brasil Caralho... Pra você ver o tipo 
de doido que prestigia jornal impresso. 
Cara, quase engasguei aqui com a boia. Tô 
almoçando. Porra, tem muito maluco no 
mundo.

Jornal RelevO Não sei se você diz isso 
na condição de quem conhece bem os 
malucos ou na condição de quem se sente 
fora da condição de maluco.

Cid Brasil Esse aí deu uma volta a mais 
na maluquice, pois não tem nada lá, se 
fosse meu, ia ter alguma coisa, foto de uma 
rola, um contador de visita, alguma coisa... 
Mas aí teria de pagar domínio, o escambau, 
né? Melhor assim que sobra mais pra pagar 
o anúncio. Tá certo o cara!

Carolina Delboni Oba! Que sucesso. 
Adoro esse jornal.

Wallace Prado Passando só pra mostrar 
que o RelevO publicou minha tradução e 
eu tô absolutamente feliz por isso, vou até 
comprar a edição desse mês e enquadrar 
como minha primeira publicação

Thássio Ferreira Essa é das mais 
interessantes e divertidas publicações 
literárias do Brasil! E a assinatura é 
baratinha, viu?, mandem um alô pra eles e 
embarquem no bonde que vale a pena!

Gabrielle Goniana Dei uma passada de 
olho nas publicações do RelevO e foi de 
aquecer o coração. que bonito que é!

Rodrigo Casarin "Se você não tem 
preparo emocional para receber um 
não..., por favor, não nos envie seu 
trabalho", "A bem da verdade, estejamos 
um pouco cansados de literatura com a 
linha...'escritor triste escrevendo sobre 
escrever'"... E esse edital do Jornal 
RelevO, hein?

Guilherme Carvalhal O RelevO tem 
um humor muito bom. Já fui assinante 
dele. Eles tinham uma seção de mensagens 
em que postavam os recados amalucados 
que recebiam. Sensacional.

Adriana Vieira Lomar Que jornal 
incrível, resistente e, de fato, literário. 

Paulo Parucker Que em 2022 não falte 
disposição para seguir nas muitas batalhas 
da vida.
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11 anos e um segredo

 
 Nos últimos dias de 2021, o RelevO solucionou uma dor de cabeça distante, 
daquelas que insistem em latejar no canto direito da testa e sequer têm relação 
com a ressaca ou com o dia seguinte de ser estapeado na cama perante o devido 
consentimento. Pois bem, concluímos o processo de migração de todo o acervo 
de edições. Em outras palavras, todos os nossos PDFs agora estão disponíveis no 
site do Jornal, sem depender de qualquer elemento externo. Qualquer um pode 
verificar agora mesmo em <jornalrelevo.com/edicao/arquivo>. São mais de 150 
edições, desde as ordinárias até aquelas que fizemos e realmente não lembramos 
como ou por quê.
 Trata-se de um passo estrutural importante, pois valorizamos nosso próprio 
trabalho e facilitamos o acesso ao material. Também organizamos informação 
– o que é inerentemente prazeroso – e a centralizamos em um espaço nosso. 
Aos poucos, subiremos todas as colunas de ombudsman e os editoriais. 
Eventualmente, as centrais. Tudo devidamente catalogado (data, autor, edição) e 
pronto para receber visita, com seus links individuais, visando a uma espécie de 
panorama digital  de nossa produção impressa em pouco mais de uma década. 
Não podemos dizer que ficaremos com saudades do Issuu, embora ele tenha sido 
útil enquanto o direcionamento durou.
 Para 2022, queremos continuar imprimindo. É a meta primordial – todo 
ano, sem exceção. No nosso meio, perder de vista a própria existência é o 
primeiro passo para deixar de existir. Estamos sempre no limite, mas com cautela 
e segurança; somos o limpador de janela sobre o banquinho de madeira no 
arranha-céu, com a pele invariavelmente em jogo. Dez anos atrás, queríamos 
concluir nosso segundo ano; agora, bem mais estruturados (isto é, cascudos), 
queremos chegar ao 12º – e por aí vai. Não somos o time que classifica para 
a Sul-Americana e acha que pode pagar salário de Flamengo. Cada novo 
investimento é uma planilha esmiuçada em detalhes.
 Subindo na pirâmide de Maslow institucional, precisamos de metas mais claras 
para o RelevO como pessoa jurídica. Até que ponto a formalização do Jornal é 
vantajosa? Existem benefícios suficientes para compensar o tempo e o dinheiro 
gastos com burocracia? Definir em que ponto nossa brincadeira pode chegar no 
futuro será determinante para agirmos hoje. Queremos ter um talk show? Um 
selo de música eletrônica? Promover uma festa com ofurô gigante preenchido 
por vinho australiano e com dois tigres jovens e mansos para serem montados 
pelas pessoas mais audaciosas? Sonhamos em ser maiores que a piauí ou nos 
contentamos em manter distribuição no Piauí?
 Enquanto isso, tentamos expandir nosso bolo. Mais leitores, mais assinantes, 
mais acessos, mais anunciantes: em consonância, esses quatro elementos reforçam 
um ao outro, formando um círculo virtuoso que, além de permitir nossa referida 
existência, nos faz perder o medo de olhar para baixo à medida que o banquinho 
de madeira sobe o edifício envidraçado.
 Boa leitura – e um grande ano a todos nós.

EDITORIAL O Arado de Odara, de Maurício 
Simionato, equivale a um passeio 
pelas várias possibilidades e 
modos de expressão da poesia 
contemporânea brasileira; 
em especial, daquela realizada 
pelos novos autores que aliam a 
inquietação, o inconformismo 
em face da “distopia tropical”, 
à intensa sensibilidade lírica.

Claudio Willer

Rubervam Du Nascimento Poucos 
veículos da chamada "imprensa alternativa" 
são capazes de resistir ampliando, 
sobretudo, seu compromisso com a arte 
e a beleza, num país que rapidamente 
fica irreconhecível, curvado diante da 
mesmice e da bestialidade monstruosa dos 
"donos do poder". Considero o RelevO 
um deles, acredite. Por isso precisa vencer 
essa tempestade de ventos tão miseráveis 
que estamos atravessando e prosseguir 
nos assustando a cada mês. Pode contar 
comigo.

Tercio Ricardo Kneip Este jornal é 
para um público restrito. Papel jornal é 
sinônimo de povo. Essa contradição reúne 
suas dificuldades práticas. O Pasquim 
encontrou na carioquice a simplicidade 
do erudito para o povo. Utilizava um 
grafismo revolucionário. Este Jornal, 
de diagramação com grandes sobras de 
conteúdo, desconhece calhau. Válido como 
experimental. A pauta muito séria precisa 
de humor profissional.

Tere Tavares Sobre todas e, apesar de 
todas as mazelas, seguimos no fazer 
literário, remando contra a corrente, mas a 
favor dos ventos bons! Amar o que se faz é 
tudo. Um forte abraço e boas festas a todos 
do Jornal!
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Osny Tavares

Matéria de poesia

 Como é começo de ano, e ainda estamos meio bêbados, uso a mais-que-
manjada referência a Manoel de Barros para destacar um ponto da edição passada 
(dez/21), que trouxe uma boa coletânea de poemas, entre produções originais 
e traduções. Quando uma poesia toca o leitor, há de ser um momento especial 
do fenômeno linguístico. Para além de sua matéria artística, uma outra — a 
plataforma em que circula — é componente fundamental da mensagem. E sobre 
ela é possível perguntar, sem acusar-se de poeta, de que matéria é feita.
 A poesia é uma arte performática; ela transita por um espaço; o papel é seu 
palco. Ela só tem sentido publicada; o fazer poético é pegar a tinta e registrar no 
papel a forma linguística do sentimento; pulsão transcendental, do intangível ao 
tangível.
 O jornalão de anteontem costumava ser janela para os poetas. Davam, além da 
visibilidade, uma chancela temporal. Diziam do poema: isso é novo!
 Os periódicos literários servem para atualizar a literatura. Atualizar em 
segundo sentido metafísico: realizar, passar da potência ao ato.
 Precisam mostrar a poesia ao leitor e dizer: é chegado o tempo para isso.

APOIADORES

OMBUDSMAN
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Noves fora e abril aos broxas

Janeiro, este sim, 

É certamente o mês mais cruel

Se bem que seja também 

O mais cínico & fútil

O mais estúpido & consumível 

O mais astrológico & banal

Janeiro, ó janeiro!

Ó mês impiedoso e triste!

Quando, devidamente imolados 

Os bezerros e os carneiros,

Proliferam as listas 

De metas & desejos

Nas lixeiras 

Nas gavetas 

Nos bueiros 

E os novos poetas lutam em vão

Contra o império da sudorese e do clichê

* 

Nicolau Jesus Jeová

Fui bom menino me conceda

Um dia de delírios na Medina

: quero fritar a noite inteira

Um double face na Caaba

E depois disso mergulhar embriagado

Numa conserva ensebada 

De radioativas vinas frias

Num bar anônimo da Vila Paraná

 

Quero assistir a dança diletante 

Dos tiktokers 

E ser mais um entusiasmado aspirante 

Ao glamour fantasmagórico de Bollywood

Curtir curtir curtir

Que mais fazer se não curtir

Este paupérrimo agora 

Que nos empurra seus debates memoráveis

Sobre a superioridade transcendental

De determinadas estações do ano?

[Encerremos portanto 

Esta ridícula polêmica do clima

Com um poema que tirou férias da poesia:

O inverno é mesmo uma estação inferior 

Pela influência nociva que exerce 

Sobre a dinâmica de nossas

Correspondências pornográficas no WhatsApp]

De tanto bater com o osso, a dor vira anestesia, nova coletânea 
de André Giusti, reúne trinta e cinco anos de produção poética. 
Sob a sua dicção muito própria, reencontramos a poesia como 
insistência e defesa: “cada dia que amanhece / é o corte de 
uma navalha”. A exemplo da “escrita imediata dos meteoros”, 
a poesia de André Giusti é incisiva, dispensa solenidade e tem 
os pés bem apoiados no chão. Mas comove como um blues e, 
assim, chega, atravessa e envolve a todos sem pedir permissão. 
Os poemas retratam o cotidiano com lentes muito especiais. 
E impressiona a harmonia da linguagem poética, que os anos 
justapostos legitimam e aprimoram. E a partir do apartamento 
imaginário, a poesia vai ao mundo, buscando a completude 
impossível que nos lega a condição humana. Comove com a 
crônica (um boletim de ocorrência) do que há de mais secreto, a 
nudez de cada qual no espelho das palavras. Sim, “... as grandes 
respostas / estão nos grandes silêncios / ao longo do dia”. Não 
importam o bater dos ossos ou a dor. Alheia aos disfarces e 
emboscadas, a voz de André Giusti é livre. Sua poesia também. 
Por Alberto Bresciane

www.editorapenalux.com.br

Marco Aurélio de Souza

Juízo final
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Aqui, no entanto, 

Nesta esquina farmacêutica da história

Em que o black metal já se tornou

Uma variante cômica da world music

Meus planos não podem ser menos

Que acampar sozinho na Lua

E lá morrer asfixiado

Pelo nada

Inútil como um poema

Ou um jornal de papel

Ou mais inútil ainda

: como um poema publicado

Num anacrônico jornal de papel

Mas quem não sabe que os sonhos existem

Por que esta vida é megera?

E sendo assim não há razão para querer

Mais do que alguém nalgum começo 

Ou fim de mundo qualquer 

Que fisgue um peixe raro

De formas e cores estranhas

E que ele, o peixe,

Ao sentir a ardência de um rasgo no céu

Da sua boca

Detone o oceano inteiro

– Um bug cósmico da mãe natureza

Abrindo caminho ao retorno triunfal

Dos anjos do Apocalipse

Sim, sim, dos anjos do Apocalipse, i.e.,

Estas corruptas entidades espirituais

Que abrem mão da eternidade 

Em favor de sua busca

Desesperada e voluptuosa

Por nossos amplos rabos sujos

E é evidente que o seu deleite 

Finalmente liberado

Será o prazer escandaloso

De nos matar e nos matar 

E nos foder

Desde o início do cio etéreo de que brotaram 

Até a vinda tantas vezes postergada

Do verdadeiro juízo final
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Abdourahman A. Waberi

Trecho de Por que você dança quando anda?, Editora Tabla, 2021, tradução de José Almino
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 Tudo me veio à lembrança.
 Eu sou essa criança que nada entre 
o presente e o passado. Basta que 
eu feche os olhos e tudo me vem à 
lembrança. Lembro do cheiro da terra 
molhada depois da primeira chuva, 
da poeira dançando nos raios de luz. 
E me lembro da primeira vez que 
fiquei doente. Eu devia ter seis anos. A 
febre me castigou uma semana inteira. 
Calor, suor e calafrios. Meus primeiros 
tormentos datam daquela época.
 Uma madrugada no início da 
década de 1970, em Djibuti. A 
memória me leva sempre a esse ponto 
de partida. Hoje em dia, minhas 
lembranças estão menos turvas porque 
eu soube mobilizar esforços para 
recuar no tempo e pôr um pouco de 
ordem na confusão da minha infância.
 Noite e dia a febre me fustigava dos 
dedos dos pés até a ponta do cabelo. 
Num dia, ela me fazia vomitar. No 
outro, eu delirava. Eu desconsiderava 
as palavras e os cuidados dispensados 
pela família. Julgava mal seus gestos. 
A minha dor e a minha pouca idade 
eram responsáveis por isso. A febre 
brincou com o meu corpo como as 
meninas do meu bairro com a única 
boneca de pano que possuíam.
 Por seis noites e seis dias, eu 
tremi. Durante o dia, derramei toda 
a água do meu corpo estirado em 
minha esteira; depois, à noite no meu 
pequeno colchão, também estendido 
no chão. A temperatura subia ao 
cair da noite. Eu chorava mais alto. 
Chamava minha mãe para me socorrer. 
Impaciente, fervia de raiva. Não 
gostava quando ela me deixava só. Sob 
a varanda, os olhos grudados no teto 
de alumínio. Eu chorava à exaustão. 
Enfim, mamãe chegava. Porém eu não 
encontrava mais o menor conforto nos 
braços de minha mãe Zahra. Ela não 
sabia o que fazer comigo. Uma decisão, 
depressa, exigia a pequena voz que se 
apoderava dela naqueles momentos de 
pânico.

 O amanhecer chegava quase 
sempre sem que eu tomasse 
conhecimento. Eu caía de cansaço. 
Dormia um pouco, fungando, um sono 
agitado. Acordava quando os primeiros 
raios do sol esquentavam o teto de 
alumínio. Gritava de dor e de raiva, 
tremendo. E acordava todo mundo.
 Minha mãe se levantava de um 
salto, assoava o nariz longamente. 
Talvez ela não quisesse que eu a 
pegasse chorando. Nos seus olhos, eu 
percebia um raio de pânico que já 
havia surpreendido no seu rosto.
 Lá fora, a cidade já estava animada. 
Eu escutava as crianças do Château-
d’Eau, meu bairro, indo para a escola. 
Elas tinham um ar alegre, desobediente 
e barulhento. E eu estendido no meu 
colchão. Febril. Soluçando de novo.

 Em vão, agitava meus braços 
esquálidos. Mamãe fungava em 
silêncio, com um novo raio de pânico 
nas pupilas. A saída que ela achava era 
me jogar nos braços da primeira pessoa 
que aparecia.

 E aí? Aí ela confiava o pequeno 
saco de ossos e de dor que eu era a 
quem aparecesse na frente dela.
 Quem? Quem?
 Rápido, implorava a pequena voz.
 Então ela me jogava como um 
pacote qualquer nos braços da minha 
avó, 
 ou nos da minha tia paterna 
Dayibo que tinha a idade da minha 
mãe,
 ou no colo de uma empregada que 
passava. 
Depois no colo de outra mulher,
 uma tia,
 uma parenta, 
 uma empregada,
 ou então uma vizinha ou uma 
matrona que visitava minha avó.
 Assim, eu passava de braço em 
braço, 
 de peito em peito.
 Mas eu chorava sempre, 
 de dor
 de raiva
 por hábito, também.

 Os da minha avó,
 ou aqueles da minha tia paterna, 
 ou nos braços da vizinha.
 E depois de outra 
 e mais outra.
 E o circo recomeçava.
 O fungar baixinho, o medo pânico, 
o raio de um instante.
 E eu passava de braço em braço.  
 como um feixe de lenha.
 Por que mamãe me detestava 
tanto?
 
 Essa era uma pergunta que eu não 
ousava fazer para mim mesmo. Só 
mais tarde ela se introduzirá nos meus 
pensamentos.
 Se instalará no meu coração. E 
cavará seu buraco negro.
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Iata Anderson

Antropografia

Meu corpo de vez é verão – e eu mormaço.

Depois do calor, choro – meu corpo é chuva e eu ácido.

Quando não me percebe, me faço neblina – meu corpo é frio e eu embaço.

Quando me vê, ardente, a puro vapor – meu corpo é inverno seco e eu cerrado.

 

Vivo quatro estações num só dia – meu corpo é febril e eu São Paulo.

Se em meus dias áridos me encontra as veredas – meu corpo é aventura e eu Jalapão.

Se em mim cê atola em beleza e perigo – meu corpo é denso e eu Pantanal.

Se me excedo aos lamentos e me defino em enchentes mal drenadas – meu corpo é Amazonas e eu pororoca.

Quando na estiagem, soo palavras assoreadas – meu corpo é valente caatinga e eu Velho Chico.

 

E eu que já fui amanhecer de ressacas – só lembro disso, porque me contam tantos casos os caldos.

Vez em quando me vejo c’a pele russa, seco nas falas.

É que se calo, penso que poupo água e já não engulo poeira.

Porque vez em quando sou Sertão – e meu corpo é a secura do Brasil que me engoliu.

 

Mas se cê me passeia em volta o umbigo e me vê marronzin.

Lá não sou barro, nem areia.

Lá a Deusa-doce-puro-riso me começou.

Lá é o centro do belo das Minas.

Prova d’eu ali, meu vizin – meu corpo é doce de leite e eu

sou D’Gerais, ao seu deleite.
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 Foi no Extremo Oriente Russo, 
mais especificamente no distrito de 
Yagodninsky, que escavações recentes 
revelaram novos e incríveis hábitos 
dos Tomodrambuie, uma antiga 
população local muito ativa entre 
4500 a.C. e 2000 a.C. Como se sabe 
desde as grandes excursões de Pierre 
Gramatier, no início do século 20, os 
Tomodrambuie foram dizimados pelo 
frio, mas, principalmente, por uma 
sucessão de más leituras oraculares, que 
simplesmente induziram o povoado ao 
erro por algumas décadas e, por fim, à 
consequente extinção.
 Inicialmente projetadas para 
devastar uma extensa mata de Taiga — 
um pedido da Associação de Futebol 
do Catar (QFA), visando a construir 
uma war room de gerenciamento de 

crise para a Copa do Mundo 2022 
—, as escavações jogaram luz sobre 
as celebrações de passagem de ano 
dos Tomodrambuie. Estes seguiam 
um calendário próprio, chamado 
Jijijiplianka, que continha mais meses 
do que dias (e teria sido reformulado 
para uma versão mais limpa, chamada 
apenas Jijiji, tivessem os Tomodrambuie 
sobrevivido mais alguns anos).
 Um grupo de arqueólogos, 
antropólogos, linguistas e sacoleiros 
estudou com afinco os achados de 
Yagodninsky — e as projeções para 
a Copa do Mundo 2022 — nos 
últimos meses. As conclusões são 
unânimes, inequívocas e precisas: “os 
Tomodrambuie têm muito a nos 
ensinar”; “a passagem de ano era um 
ritual pitoresco e sábio para eles” e 

“Messi artilheiro com 8 gols”. 
 Pois bem, hoje sabemos que, no dia 
anterior às festividades da passagem 
de ano — período definido como 
Zyavapuyo —, os Tomodrambuie 
invertiam sua pirâmide social e suas 
normas vigentes. Eles acreditavam que 
Colonseko, uma espécie de deus-
contador, os observava especificamente 
no último dia do ano. De acordo com 
o folclore local, Colonseko anotava 
todos os problemas dos indivíduos em 
um tipo de planilha feita com grãos 
de trigo, então distribuía soluções ao 
longo do ano vindouro, além de trigo. 
As anotações sequenciais originavam 
a tradicional “planilha dourada”, 
representada em folhas de pipiro (um 
precursor rústico do papiro), de longe 
o maior ícone das festividades.

 Nos outros 364 dias do ano (no 
calendário gregoriano, obviamente; 
eram apenas 54 no Jijijiplianka), 
Colonseko estava ocupado 
moderando as tensões entre seus 
pais, os verdadeiros deuses-criadores. 
Mahakariv e Çalhagov, ambos 
hermafroditas, separaram-se em tempos 
imemoriais. Obcecados por Colonseko 
— menos por Colonseko em si e 
mais como instrumento de irritação 
do outro genitor —, Mahakariv e 
Çalhagov viviam em função de uma 
só meta: a alienação parental mais 
agressiva do planeta Terra.
 “Na visão do típico Tomodrambuie, 
o caos e o eterno equilíbrio entre 
esses três elementos explicava por 
que eles eram uns f***dos”, esclarece 
o sociólogo Charles M. Sturridge. 

Como os antigos Tomodrambuie celebravam a passagem de ano — e o que 
podemos aprender com eles.



“A interpretação da realidade como 
algo improvisado por um demiurgo 
desprovido de recursos foi um tanto 
inovadora para uma época repleta de 
certezas e respostas fáceis”. Para os 
Tomodrambuie, por exemplo, a chuva 
era o choro de Colonseko no quarto 
escuro; a seca, uma ressaca; a colheita, 
uma ereção. A morte se assemelhava a 
uma crise de soluço.
 E por que, afinal, esse povo 
invertia a pirâmide social durante o 
Zyavapuyo? Porque os Tomodrambuie 
(mais uma vez, de forma inovadora 
e até refrescante) presumiam o erro 
de seu deus-contador. Partindo da 
premissa de que Colonseko estaria 
muito mais preocupado com a eterna 
guerra dos pais, suas habilidades — 
como sempre, tão bem intencionadas 
quanto limitadas — acarretariam um 
efeito contrário. Também colaborava 
para a propagação da ritualística a 

ausência de sol durante 90% do ano, 
o que, segundo Sturridge, explicaria a 
porosidade dos ossos encontrados nas 
escavações, o alto índice de sacrifício 
de carneiros e a derrota nazista na 
Segunda Guerra Mundial. “Se ferraram 
bonito”, completa. 
 Assim, entre superstições (e um 
frio de esconder o bingolim), um 
indivíduo riquíssimo, ao se passar por 
miserável, atrairia ainda mais dinheiro: 
Colonseko decerto perceberia a 
artimanha barata, mas simplesmente 
lhe faltariam recursos para vigiar, 
punir ou consertar devidamente. Em 
outras palavras, tentando desinverter 
a pirâmide invertida para depois 
aprimorá-la, ele erraria. Confuso? 
Talvez, mas os Tomodrambuie 
gostavam de raciocinar por oposição, 
paradoxos e duplas negativas — e, às 
vezes, gostavam de o patriarca ter um 
dia para vestir as roupas da esposa e 

ser amarrado no pé da cama (prática 
chamada de “Yel’Agorentrow”).
 Não por acaso, eles se apegaram 
com otimismo às leituras imprecisas 
de seus oráculos, tendo em vista que 
o insucesso das previsões, para eles, 
era um indício de sucesso. Foi assim 
que, respondendo a uma sequência 
de mortes por hipotermia com mais 
mortes, pouco a pouco o sagaz, mas 
teimoso povo de Tomodrambuie se 
despediu de nosso planeta. Não sem 
cair atirando. “Punição divina? De 
jeito nenhum; aquele burocratazinho 
cagalhão nunca seria capaz”, teria 
registrado Tarik III, o último líder 
local, segundo Planilhados: os dias 
finais dos Tomodrambuie, do historiador 
Gianluca Mennefreggo. O livro será 
lançado em 2023, já atualizado com 
as descobertas das escavações de  
Yagodninsky — e com o vencedor da 
Copa do Mundo no Catar.



14

Matrix 

insights

E N C L A V
a newsletter semanal do Jornal RelevO

E

Assine e receba de graça em seu e-mail:
<https://jornalrelevo.com/enclave>

   A con�rmação de um quarto e provavelmente redundante, desnecessário 
e autorreferencial �lme Matrix nos trouxe alguns insights. Brincadeira, 
jamais usaríamos o termo “insights”. Mas temos lá uma sequência de 
comentários (redundantes, desn… etc.).

1. Na opinião deste editor, Matrix (1999), das irmãs Lana e Lily 
Wachowski, é um baita �lme, seguido de uma aporrinhação (Matrix 
Reloaded) e de algo desastroso (Matrix Revolutions), respectivamente.

2. Ao juntar Neuromancer com �e Invisibles (talvez até demais) a partir 
de uma representação visual cativante, a franquia fez por merecer seu 
impacto na cultura popular da virada do século. Não foi (nem poderia 
ser) tão marcante à toa – quem lembra das inúmeras paródias de ação 
“estilo Matrix”?

3. É curioso que Show de Truman (1998), Cidade das Sombras (1998) 
Matrix e 13º Andar (1999) sejam tão próximos e carreguem temáticas 
tão semelhantes. Isto é, grosso modo, de que a realidade objetiva é uma 
farsa prestes a romper. Não há coincidência aí, nem falha na matriz.

4. “Todos os �lmes de 1999 são iguais” – Matrix, Clube da Luta, Beleza 
Americana, O�ce Space, Quero Ser John Malkovich… todos lidam com 
um cansaço existencial oriundo de uma estabilidade típica da época – ao 
menos para os americanos. Muito disso mudou há exatos 20 anos, digo, a 
partir de 11 de setembro de 2001.

5. Curiosamente, essa estabilidade hoje nos parece, se não utópica, 
bastante aprazível. Quantos cidadãos de classe média não digladiariam 
por esses trabalhos “chatos”, “entediantes”, “sem futuro” que ao menos 
sustentam um indivíduo com alguma tranquilidade? (Em oposição a, 
digamos, preencher um currículo para ganhar R$ 2 mil/mês [bruto] e 
viver com igual carência de futuro?)

6. Em 1994, o produtor japonês Towa Tei lançou Future Listening!, seu 
primeiro disco. Este álbum encapsula o que seria o ethos da segunda metade 
da década de 1990: globalização e uma ideia otimista de mundo digital. 
Future Listening! tem participação de Bebel Gilberto e Marcos Valle.

(6.1. O planeta inteiro já escutou Towa 
Tei alguma vez na vida… Pois é, é ele 
o de chapéu.)

(6.2. Towa Tei com Kylie Minogue e 
Haruomi Hosono: ‘GBI’, 1997, 
certamente a melhor música da história 
dedicada a uma fonte caligrá�ca.)

7. ‘Technova’, justamente com refrão de Bebel (em português), é uma 
pequena obra-prima. Claramente in�uenciado pelo hip hop americano 
– Towa Tei já morava em Nova York –, o produtor misturou bossa 
nova (incluindo sample de ‘Lamento’, do nosso maestro soberano) com 
soul e certo easy listening da década de 1960. A mistura pode ser 
visualizada nesse esquema.

8. Em �e Love Movement (1998), A Tribe Called Quest ofereceu ao 
mundo ‘Find a way’, outra bela faixa – a mais bela, por sinal, do álbum 
menos impressionante do grupo, cuja discogra�a é repleta de diaman-
tes. De in�uenciadores, eles passaram para in�uenciados: o grupo 
partiu de ‘Technova’, de Towa Tei, sampleando a música do produtor 
japonês. Agora com uma temática mais romântica, ATCQ manteve o 
refrão de Bebel Gilberto, sobrepondo-o com versos de Phife Dawg
(1970-2016).

9. Esta é a interseção entre Bebel e Phife:
“Lá em Copacabana que tem / Tudo de bom, tudo que é de bem / Suco de 
acerola com maçã / E vem do pé, meu bem”
“Now you caught my heart for the evening / Kissed my cheek, moved in, you 
confuse things / Should I just sit out or come harder? / Help me �nd my way”

10. Portanto, ela canta em português; ele, em inglês. Porém, a consonância 
é incrível: a não ser que cacemos os desencontros, não percebemos que essa 
criação, mediada por um japonês, trata de duas línguas diferentes. Por um 
breve momento, o mundo fala a mesma língua.

11. “Matrix 4”, intitulado �e Matrix Resurrections, estreou em 22 de 
dezembro de 2021.Fonte: Bossa reborn: electronic bossa nova and millennial cultures of circulation, 2014.
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ano novo

dia do fico

dia de santos reis
(anda meio esquecido, mas é

o dia da festa dos santos reis)

santo antão

dia do carteiro

dia das HQs
dia do mágico

Janeiro Esportes
    Nesse mês, o Clube Atlético 
Burocrata, nosso querido 
Carimbito, enfrenta seu 
primeiro compromisso oficial: 
o campeonato estadual, com 
seus campos ruins, torcida 
minguada, iluminação 
imprópria e calor inclemente, 
fazendo com que todos os 
envolvidos se questionem com 
frequência sobre a necessidade 
daquilo ali 
e por que não estão todos na 
praia, tomando uma Bavaria.

    Após uma infeliz sequência
de resultados negativos, a 
direção se viu na obrigação de 
demitir o técnico Robson 
Carbenal. Seu substituto será o 
próprio Robson, porém agora 
contratado como pejotinha – 
mais uma triste prova da 
absoluta degeneração das 
relações trabalhistas no país.

• Chico Buarque lança disco duplo 
com todas as suas flatulências entre
1990 e 2005, com carimbo de brinde
• Impressora engole folha pelo 73º
dia seguinte; autoridades 
competentes não se pronunciam
• Covid-19 obtém nacionalidade 
brasileira e vai morar em Santa Cata-
rina (um pouco pra cá de Brusque)
• Pesquisa revela: proprietários de 
carimbos copulam quatro vezes 
mais do que a população em geral
• Crítica literária: mas QUÃO torto
é o arado?
• Exclusivo: encontrado maconheiro 
que não fala de maconha

Manchetes 
do mês

Horóscopo
Bom dia para fazer negócios e 
se dedicar à vida pro�ssional. 

desempregado? sem 
problemas: providencie dois 

ou três carimbos e brinque 
de ‘dia pesado na �rma’

começou galera
vamo dale

– 12 –
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Que diabos eu acabei de ler?

www.burocratacarimbos.com

Esta foi uma amostra do Almanaque Burocrata 2022, uma

publicação da Burocrata Carimbos (compre carimbos!) que

estará disponível no início do ano vidouro. 

Inspirada nos antigos almanaques de farmácia, é a companhia

perfeita para matar tempo na �rma. 

De onde veio esse tem muito mais! Con�ra em:

– 14 –
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Olivia Clare Friedman é escritora e poeta. Seu romance, Here Lies, será publicado pela Grove Atlantic em março de 
2022. Ela é autora de um livro de contos, Disasters in the First World (editoras Black Cat/Grove Atlantic), e de um livro 
de poemas, ' (editora New Issues). Seus contos foram publicados em revistas como The Paris Review, Granta, McSweeney’s 
Quarterly Concern, ZYZZYVA dentre outras. Seus poemas, na Poetry, The Southern Review, Denver Quarterly. Venceu diversos 
prêmios, como O. Henry Prize, Pushcart Prize, Rona Jaffe Foundation Writer’s Award e o Ruth Lilly Fellowship da Poetry 
Foundation. Atualmente é professora assistente de Escrita Criativa em inglês na University of Southern Mississippi. Os 
poemas aqui traduzidos foram selecionados do livro The 26-Hour Day.

Tradução de João Paulo Andrade

Três poemas de Olivia Clare Friedman

Crossing
We came to a prime, a vexing, a rhythm.
A figure in granite, remote,

unused. And who has
placed it here, between

the mainframes, towers,
towers? I said, I will

take this remoteness,

and fastened he/she to my back
and stepped into the river twice twice.
   *

“The sound is…”
Laying down

his head, he heard

himself half-stepping

into his ear.

                   A high A

arrived, but somewhere

else: the alluvial bed

of a Rhine so deep there

one could almost not hear.

   *

Passarela
Atingimos um ápice, um chato, um ritmo.

Um vulto em granito, distante,

sem uso. E quem o

colocou aqui, em meio

a processadores, torres,

torres? Eu digo: vou

tomar essa distância,

e aperto ele/ela às minhas costas

e caminho para o rio de novo e novo.

   *

“O som é…”
Ao baixar

sua cabeça, ele ouviu

a si mesmo se acidentar

em seu ouvido.

                   Lá agudo Lá

incorreu, mas num ponto

outro: o leito aluvial

de um Reno tão alto

quase não se ouvia.

   *
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Romance ganhador 
PRÊMIO LITERÁRIO CIDADE 
DE MANAUS DE 2020 

www.editorapenalux.com.br

Who Lived Among Them

Two rooms, the Aegean, 2008,
there lived a rhapsode and his wife.
When they ate, they ate straight
from the vine. Her curves, sibilance,
Serbo-Croatian chants. His chants,
curves of clocks, burnished bells.
When they ate, they boiled wings and gills.
Nights, slate olives, he couldn’t see.
Your words are what’s missing of me.
Nights, slate olives, the girl who watched
goats leapt the fence
of fret wire to watch
the rhapsode’s wife writhe lily-wide.
When they ate, they ate straight from the fire.

*

Quem viveu junto a eles

Dois cômodos, o Egeu, 2008,
ali viviam um prosador e sua dama.
Quando comiam, comiam afoitos
da rama. Ela curva, sibilina,
servo-croata cantiga. Ele cantiga,
curva os relógios, luzentes campanas.
Quando comiam, coziam asas e brânquias.
Noites, verdes-ardósia, dele nunca vi.
Suas palavras são o que faltam a mim.
Noites, verdes-ardósia, a garota que olhava
a cabra saltava a cerca
aramada para ver
a dama do prosador se desfazer em flor.
Quando comiam, comiam afoitos do fogo.

*
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a homage

1

Na estrênua brevidade

Vida:

realejos e abril

escuridão,amigos

 

eu avanço rindo.

Nas tintas cabelo-finas

da aurora amarela,

no crepúsculo colorido-mulheres

 

eu sorridentemente

deslizo.    Eu

na grande partida escarlate

nado,dizendomente;

 

(Você acha?)o

acho, mundo

é provavelmente feito

de rosas e olás:

 

(de atélogos e, cinzas)

*

2 

já que sentir vem antes

quem prestar atenção

à sintaxe das coisas

jamais te beijará completamente;

 

ser completamente tolo

quando há Primavera no mundo

 

meu sangue aprova,

e beijos são melhor destino

que a sabedoria

moça eu juro por todas as flores.  Não chores

–o melhor gesto de meu cérebro é menos que

o esvoaçar de tuas pálpebras que diz 

 

que somos um para o outro; então

ri,te recostando em meus braços

pois a vida não é um parágrafo

 

E a morte eu acho não é nenhum parêntese

*

a homage

1

into the strenuous briefness

Life:

handorgans and April

darkness,friends

 

i charge laughing.

Into the hair-thin tints

of yellow dawn,

into the women-coloured twilight

 

i smilingly

glide.    I

into the big vermilion departure

swim,sayingly;

 

(Do you think?)the

i do,world

is probably made

of roses & hello:

 

(of solongs and,ashes)

*

Poemas de e. e. cummings 

tradução de Rodrigo Madeira

 3x cummings
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3

morrer é tranquilo)mas a Morte

 

?ah

meu bem

eu

 

não curtiria

 

a Morte se a Morte

fosse

boa:pois

 

quando (em vez de parar pra pensar)você

começa a senti-la, morrer

é milagroso

por quê?por

 

que morrer é

 

perfeitamente natural;perfeitamente

pra dizer

o mínimo vívido (mas

 

a Morte

 

é estritamente

científica

& artificial &

 

maligna & jurídica)

 

nós vos agradecemos

deus

todo-poderoso por morrer

 

(perdoai-nos,ó vida!o pecado da Morte

*

3

dying is fine)but Death

 

?o

baby

i

 

wouldn't like

 

Death if Death

were

good:for

 

when(instead of stopping to think)you

 

begin to feel of it,dying

's miraculous

why?be

 

cause dying is

 

perfectly natural;perfectly

putting

it mildly lively(but

 

Death

 

is strictly

scientific

& artificial &

 

evil & legal)

 

we thank thee

god

almighty for dying

(forgive us,o life!the sin of Death

*

2

since feeling is first

who pays any attention

to the syntax of things

will never wholly kiss you;

 

wholly to be a fool

while Spring is in the world

 

my blood approves,

and kisses are a better fate

than wisdom

lady I swear by all flowers. Don't cry

-the best gesture of my brain is less than

your eyelids' flutter which says

 

we are for each other: then

laugh, leaning back in my arms

for life's not a paragraph

 

And death i think is no parenthesis

*
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Edith Nesbit  

Tradução de Mariana Romeira

O mistério da casa geminada

 O rapaz estava esperando por ela; 
ele esteve esperando durante uma hora 
e meia em uma viela empoeirada no 
subúrbio, que continha uma fileira 
de grandes olmos em um dos lados 
e algumas admiráveis construções 
no outro — e bem distante, ao 
sudoeste, avistavam-se as luzes amarelas 
cintilantes do Crystal Palace. O local 
não era muito parecido com uma viela 
do interior, pois tinha calçada e postes 
de iluminação, mas também não era 
um lugar ruim para um encontro; e 
mais adiante, em direção ao cemitério, 
tornava-se uma área bastante rural, 
quase bonita, especialmente durante 
o crepúsculo. Mas o crepúsculo logo 
se intensificou, transformando-se 
em noite, e ainda assim o homem 
esperava. Ele a amava, e estava 
comprometido a casar-se com ela, 
apesar da completa desaprovação de 
toda pessoa sensata a quem consultara. 
Esse encontro metade clandestino 
estava acontecendo nesta fatídica noite 
para substituir uma reunião semanal 
programada a contragosto – porque 
um certo tio rico estaria visitando a 
casa de sua amada, e a mãe dela não 
era o tipo de mulher que manifestava 
apreço a um tio endinheirado, o qual 
poderia “desaparecer” a qualquer 
momento, num ato tão profundamente 
inaceitável quanto a união da moça 
com o rapaz.
 Então ele esperou por ela, e o frio 
de uma noite estranhamente severa de 
maio penetrou em seus ossos.
 Um policial passou por ele sem 
dizer nada além de uma resposta 
ríspida ao seu “boa noite”. Alguns 
ciclistas também passaram, como 
fantasmas com buzinas ensurdecedoras 
em pleno nevoeiro. Já eram quase dez 
horas da noite e a mulher ainda não 
havia aparecido.
 O homem encolheu os ombros 
e se virou em direção ao seu 

alojamento. Sua caminhada, porém, 
acabou levando-o até a casa dela – 
desejável, ampla, geminada – e ele 
foi diminuindo o passo conforme se 
aproximava. A moça deveria, ainda 
agora, estar saindo pela porta. Mas 
não estava. Não havia sinal algum 
de movimento dentro da residência, 
nenhum sinal de vida, nenhuma 
luz acesa até mesmo nas janelas. E a 
família dela não era do tipo que se 
deitava cedo.
 O rapaz parou na frente do portão, 
pensativo.
 Notou então que a porta da frente 
estava aberta – escancarada – e que 
a luz da rua iluminava um pequeno 
caminho até o corredor escuro. Havia 
algo nisso tudo que não o agradava – 
o aterrorizava, na verdade. A casa tinha 
uma atmosfera sombria e deserta. Era 
obviamente impossível que estivesse 
recepcionando um tio rico. O velho 
deveria ter partido cedo. Nesse caso...
 Ele andou pelo caminho de pisos 
envernizados e ouviu. Nenhum sinal 
de vida. Portanto, avançou para o 
corredor. Não havia luz em lugar 
algum. Onde estava todo mundo e por que 
a porta da frente estava aberta? Não havia 
ninguém na sala de desenhos; assim 
como na sala de jantar e na de estudos 
(de três metros de altura por dois de 
largura)[ii], igualmente vazias. Todos 
tinham saído, evidentemente. Mas a 
sensação desagradável de que, talvez, 
ele não fosse o primeiro visitante 
casual a passar por aquela porta, o 
induziu a vasculhar pela casa antes de 
ir embora e trancá-la atrás de si. Então 
ele subiu as escadas, e logo na porta do 
primeiro quarto, se deparou com uma 
caixa de fósforos, assim como havia 
visto nas salas do térreo. O homem 
não sentia que estava sozinho, apesar 
de estar. Ele estava preparado para ver 
alguma coisa; mas definitivamente não 
para o que viu. Ou melhor, quem viu 

deitada na cama, usando um vestido 
branco frouxo – sua amada, com a 
garganta cortada de orelha a orelha. 
O homem não sabe o que aconteceu 
depois, nem como chegou até o 
andar debaixo e a rua; mas chegou 
de alguma forma, e aquele mesmo 
policial o encontrou tendo um ataque 
de nervos, debaixo do poste de luz 
da esquina. Ele não conseguia falar 
quando o levaram e passou a noite 
na cela da polícia, porque o oficial 
já havia visto incontáveis homens 
bêbados antes, mas nunca um tendo 
uma crise como essa.
 Na manhã seguinte ele estava 
melhor, apesar de ainda estar muito 
branco e trêmulo. Contudo, a história 
que relatou ao xerife foi convincente, 
pois o rapaz conseguiu ser liberado, 
sendo acompanhado por apenas alguns 
policiais até a casa de sua mulher.
 Lá não havia a multidão que ele 
imaginou que haveria, e as persianas 
não estavam abaixadas.
 Enquanto ele parou, atordoado, na 
frente da porta, esta se abriu e a moça 
apareceu.
 O rapaz segurou no batente para 
poder se sustentar.
 – Ela está bem, como pode ver 
– afirmou o policial que havia lhe 
encontrado debaixo do poste. – Eu 
te disse que o senhor estava muito 
bêbado, mas você deveria saber 
melhor...
 Assim que ficou sozinho com sua 
amada, o homem lhe contou – não 
tudo – pois isso ele não suportaria 
dizer –, mas explicou como entrou 
na aconchegante casa geminada e 
encontrou a porta aberta, as luzes 
apagadas; também comentou que 
esteve naquele grande quarto dos 
fundos de frente para as escadas e 
que lá viu algo – porém, apenas a 
lembrança daquilo já o deixou nervoso 
a ponto de precisar tomar conhaque.

 – Mas, meu amor – disse ela 
–, eu ouso dizer que a casa estava 
escura, pois todos nós estávamos no 
Crystal Palace com meu tio, e sem 
dúvidas a porta estava aberta, já que as 
empregadas vão sair se forem deixadas 
sozinhas. Contudo, em hipótese 
alguma você conseguiria ter entrado 
naquele quarto, porque eu o tranquei 
quando saí e as chaves estavam em 
meu bolso. Eu me vesti com pressa 
e deixei todos os meus acessórios 
espalhados pelo cômodo.
 – Eu sei – concordou ele –, eu 
vi um lenço verde em uma cadeira, 
algumas luvas compridas e marrons, 
várias presilhas e prendedores de 
cabelo, vi também um livro de orações 
e um lenço de renda na penteadeira. 
Eu até reparei no almanaque na 
cornija – com a data de 21 de 
outubro. Ao menos isto não podia ser 
verdadeiro, já que estamos em maio. E, 
ainda assim, lá estava. Seu almanaque 
está em 21 de outubro, não está?
 – Não, é claro que não – 
respondeu ela, sorrindo meio 
ansiosamente –, mas todas as outras 
coisas estavam exatamente como você 
descreveu. Você deve ter tido um 
sonho, ou uma visão, algo do tipo.
 Ele era um rapaz de origem 
muito simples, comum, portanto 
não acreditava em visões, mas não 
conseguiu descansar um dia ou noite 
sequer até que tirasse sua amada e 
sua sogra daquela gigantesca casa 
geminada e as acomodasse em um 
subúrbio consideravelmente distante. 
No meio do processo da mudança, ele 
inclusive casou-se com a mulher, e a 
mãe dela passou a morar com os dois.
 Os nervos dele devem ter ficado 
muito abalados, pois o homem 
ficou muito esquisito por um longo 
tempo, sempre estava investigando 
se alguém havia ocupado a desejável 
casa geminada; e quando um velho 
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comerciante com sua família a 
comprou, ele viajou para pedir ao 
cavalheiro, ou melhor, implorar por 
tudo que é mais sagrado, para que não 
fosse morar naquela casa fatal.
 – Por quê? – indagou o 
comerciante, inesperadamente.
 E então o rapaz ficou tão vago 
e confuso, dividido entre contar ou 
não o porquê, que o comerciante o 
convidou a se retirar e agradeceu ao 
seu Deus por não ser tão tolo a ponto 
de deixar que um lunático se colocasse 
em seu caminho e o impedisse 
de ficar com aquela residência 
extraordinariamente barata e desejável.
 Agora, a parte mais curiosa e 
inexplicável dessa história é que, 
quando a mulher desceu para tomar 
café na manhã do dia 22 de outubro, 
ela encontrou seu marido branco 
como a morte, com o jornal da 
manhã em mãos. Ele a encarou – 
não conseguia falar, portanto apenas 
apontou para o papel. Ali, ela leu 
que, na noite do dia 21, uma jovem 
donzela, a filha do comerciante, fora 
encontrada com sua garganta cortada 
de orelha a orelha, deitada na cama do 
grande quarto de frente para as escadas 
daquela desejável casa geminada.



Poema nº 288
Emily Dickinson

Tradução de Aíla de Oliveira Gomes

Eu sou Ninguém. E você?

É Ninguém também?

Formamos par, hein?

Segredo — Ou mandam-nos p’ro degredo.

Que enfadonho ser alguém!

Tão público — como o sapo

Coaxando seu nome, dia vai, dia vem

Para um boquiaberto charco.


