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DOS CUSTOS DA VIDA

(+) RECEITA BRUTA

ASSINANTES: 
R$ 210 Rhodrigo Deda; R$ 140 Julio Penha; Camila Maranhão; Paulo Marcio; Marcos 
Cestari; Bianca Moreira; Ádlei Carvalho; Marcelo Almeida do Nascimento; R$ 120 Clau-
dine Duarte; R$ 105 Thais Pires; Edson Valente; Rozana A. Gastaldi Cominal; Mariane 
Nadaline; R$ 101 Mariele Groxko; R$ 100 Sandra de Castro; Cymara Scremin; Gabriella 
Mikaloski Pinto da Silva; Marcelo Malucelli; Jaqueline Bohn Donada; Sandra Stroparo; 
Rosana Chrispim; R$ 75 Marcos Franceschi; Leonardo Cordeiro; Jacqueline Carteri; 
Anthony Portes R$ 70 Reginaldo Custódio; Fabio Rozales; Jordana Peixoto; Luísa Cris-
tina Dos Santos Fontes; Gisele Hansen; Priscila Lopes; Saskya Moraes; Giselle Pimentel; 
Alvaro Divardin; Juliana Berlim; André Giusti; Gunnar Kelsch; Plínio Nunes Souza; Ivan 
Jesus Junior; Johann Heyss; Maurício Simionato; Vernaide Wanderley; Ivete Nenflidio; 
Bruna De Conto; Catharina Peçanha; Fernando Raine Teixeira; Luciana Merley; Otávio 
de Moura Brandão; Priscila Branco; Fernanda Celuppi; Bárbara Martins Godoy; Sandra 
Nodari; Daiany Pontes; Fernanda Dante; Olivia Maia; Lucas Silos; Adriano Barreto Spín-
dola; Antonio Sodré; Nílbio Thé; João Paulo dos Santos Roganti; Marcos Beccari; Vinicius 
Medeiros; Rafa Kondlatsch; Leila Kelly; Marceli Mengarda; Giovanni Guerreiro; Renata 
Garrafoni; Marina Pilato; Marli Voigt; Silas Correa Leite; Tiago Feijó; Leandro Cavassin 
Neto; Cid Brasil; Marta Sanchís Clemente; Demetrios Galvão; Adriano Moura; Rafael 
Zarza Veja; Romano Scroccaro Zattoni; Thea Tavares; Bruno Oggione; R$ 65 Catharina 
Oroso; Isabela Dota; Ana Paula Severino; Gabriel Lyra; Rafa Coelho; R$ 60 Eduardo 
Pereira de Souza; Maria Cristina Martins; Casa Três; Bianca; Lucas Scandura; Cel Bentin; 
Quinho Castro; R$ 50 Eduardo Baggio; Consuelo Ramos Sozzi.

TOTAL: R$ 7.536

ANUNCIANTES:      
R$ 60 Rômulo Cardoso; Silas Correa Leite; O Alienígena; R$ 120 Zeh Gustavo.

TOTAL: R$ 300

(–) CUSTOS FIXOS
Gráfica: R$ 1.382
Escritório: R$ 460
Embalador: R$ 100
Autores e ilustradores: R$ 540
Editor-executivo: R$ 1.200
Editor-assistente: R$ 350
Serviços editoriais: R$ 320
Mídias sociais: R$ 350
Diagramação: R$ 160
Infografia: R$ 260      
    
(–) DESPESAS VARIÁVEIS
Transporte: R$ 400
Correios: R$ 1.940

(–) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Domínio mensal: R$ 35

(+) Entradas totais: R$ 7.826
(–) Saídas totais: R$ 7.887

(=) Resultado operacional:  -R$ 61

Assine/Anuncie: O RelevO não 

aceita dinheiro público e se mantém 

com o apoio de assinantes e anun-

ciantes. Você pode receber o jornal 

em casa e divulgar sua marca, projeto 

cultural ou seita de caráter duvidoso 

aqui mesmo! Saiba mais em  

jornalrelevo.com/assine e jornalrelevo.

com/anuncie ou fale conosco no con-

tato@jornalrelevo.com.

Publique: O RelevO recebe textos de 

todos os gêneros, de trechos de romances 

sobre domos invisíveis a artigos de escritores 

que gostam, sobretudo, de si mesmos 

O RelevO recebe ilustrações. O RelevO 

recebe fotografias. O RelevO aceita ensaios 

acadêmicos. Também cartuns, HQs, receitas, 

bulas, resenhas e ameaças. Saiba mais em  

jornalrelevo.com/publique.

Newsletter: Bowie, assassinatos, Renascimento e 

animais pitorescos: nossa newsletter se chama Enclave e 

vai muito além da literatura. Comprove e assine (de graça) 

em jornalrelevo.com/enclave.

As ilustrações desta edição são de autoria de Marcos 
Beccari. Você pode conferir mais do trabalho dele em 
<marcosbeccari.com>.
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CARTAS
SINCRONIAS
Paula Zarth Padilha Não lembro ao certo 
quando começou meu processo de interação 
assíncrona com o RelevO, mas sei que só nessa 
edição de abril superei a falta de coragem para 
externalizar elogios me dedicando a uma carta 
do leitor. Confesso que sempre me senti intimi-
dada com a franqueza das mensagens publicadas 
e agora nesta edição li por ali que se trata de 
não filtrar as críticas ao jornal, porque eu sempre 
ficava apreensiva cada vez que recebia um email 
do editor para fins de assinatura pensando que a 
próxima resposta que eu escrevesse poderia estar 
lá, escancarada, e que horrível ser publicizada. 
Escrevo para dizer que a edição de abril só não 
está totalmente primorosa porque as contas fi-
caram negativas. Que o ombudsman nos brinda 
com três colunas de conjuntura pura e necessá-
ria, mesmo em jornal literário. De onde eu ve-
nho, a perspectiva interacionista da linguagem, 
Bakhtin nos conta que é justamente o romance 
literário quem nos traz uma imagem de ser hu-
mano, situado num tempo e num espaço, com 
contribuições de uma memória histórica. Então 
não podemos nos descolar disso na contempo-
raneidade. Queria dizer também para o poeta 
não se preocupar com títulos apelativos, estamos 
num espaço de leitura em jornal impresso que 
dedicamos tempo prioritário (ou de lazer) para 
sermos conduzidos pelas palavras (mas você já 
sabe disso, não é?). Aproveito para contar que o 
Jornal abre outras portas a partir do que publica. 
Em minha experiência pessoal já fui atrás de um 
livro de uma escritora porque tinha trechos de 
seu trabalho publicados no jornal e eu precisa-
va ler mais. Nesta edição de abril precisei ver o 
documentário sobre Joan Didion porque o caos 
que vivemos por favor seja cíclico e previsível e 
datado. Queria parar de falar de mim, mas acho 
que a escrita resolve muito o que grita dentro 
da gente e, afinal, o que nos fez a pandemia, se 
não isso, buscar na nossa individualidade o que 
o coletivo não dá respostas? Obrigada por esse 
todo, pessoal. Um abraço!

Isabela Diniz Ainda bem assinei. O papel es-
crito (bem escrito) me transporta para outras 
dimensões. Esses dias me peguei pensando e 
dizendo que ler é se ramificar. E foi numa des-
sas que eu fiquei a ponto de chorar com um 
dos contos publicados na edição de março. Me 
atravessou e transportou, pude sofrer com cada 
palavra a dor de não existir mais. Talvez seja sen-
sibilidade demais minha, mas ao menos ela faz 
com que eu me entregue à vida, mesmo que vá 
acabar. Não sei por qual motivo não achei meu 
nome nos assinantes dessa vez, aquela coisa de 
querer ser parte de algo né. De qualquer forma, 
é bom viver junto com vocês a resistência do 
papel no mundo de hoje. Isso não pode acabar.

Da redação: Isabela, obrigado pela sua leitura afe-
tiva, mesmo. O seu nome sai uma vez por ano, geral-
mente no mês seguinte ao começo do vínculo conosco. 
Que venham outros meses e anos ao nosso lado.

OMBUDSMAN AD AETERNUM
Zeh Gustavo Nuno Rau pra crítico perma-
nente! A edição de março foi a primeira em que 
tive contato com o jornal (não o vinha rece-
bendo!) com o Nuno Rau na função de om-
budsman. Primeiro, cabe uma consideração da 
importância dessa função perdida no tempo, 
que precisa ser reencontrada — tal como volta-
mos com o bonde elétrico em algumas cidades. 
Consideremos a introdução do texto do Nuno: 
a crítica também precisa voltar! E o estranha-
mento que, quando ela ainda ressoa, é capaz de 
causar (ameaças criminosas devem ser conside-
radas como tais, neste mundo em flerte com seu 
autocancelamento!) só faz é evidenciar isso. E 
falo da crítica para além do clubismo tão esti-
mulado pelo caráter já corporeamente institu-
cional(izante) do respirar acadêmico que tomou 
a literatura como quase único e incontornável 

caminho. Para além do elogio de si mesma, tam-
bém, per supuesto, embora esse precise ser mais 
bem compreendido como o pedido de socorro 
de que no fundo se trata. Precisamos do clima 
das redações, de alguma forma adaptado, mas re-
divivo; com o monstrinho do prazo obrigando 
o resenhista de outrora (e quiçá do futuro pró-
ximo) a morder (de novo?) também o calcanhar 
dos autores e suas obras com mais vontade e 
afinco e menos conforto. RelevO ganharia de-
mais com um(a) convidado(a) fixo(a) nas vezes 
da função resenha. Sem querer, querendo, pedir 
demais, com o não perdão do trocadalho. Aliás, 
que “Rinha de especialistas” [centrais de março] 
é essa? Completa e imperfeitamente — como 
convém! — genial! Beijundas.

DAS PERDAS 
Henrihq Olá, pessoal, beleza? Deixarei de assi-
nar o jornal esse restante de ano. Pode parecer 
salafrário — mas não é o jornal, sou eu. Tenho 
tido umas ansiedades bestas porque o jornal não 
chega — culpa do Correio da minha cidade que 
tem deixado acumular correspondência para, 
uma vez por mês, se dignar entregá-las. E acho 
que o preconceito com impressos ainda vige. 
Então quero eliminar essa ansiedade eliminando 
sua fonte. Contatem-me no início de 2023 — 
quem sabe até lá me curei ou os Correios volta-
ram a ser o que já foram ou outra empresa mais 
competente tenha entrado em seu lugar. Conti-
nuarei bisbilhotando-os na internet, e desculpe 
qualquer coisa. Um abraço!

UM PROVÁVEL GHAMAR IAN  
Antonio Carlos Zamarian Estava levando a 
Bubu pro seu martírio escolar hoje cedo e na 
volta diante de “Drive” (Ziggy Marley) come-
cei a esboçar um comentário após passar a noi-
te anterior digerindo o conteúdo apresentado 
por esta estampa. E apenas pro “Matias” torcer 
o nariz e me enquadrar dentro de suas críticas 
matiasvélicas de sempre, espero que este erário 
seja relacionado entre os distintos cotidianos da 
fase dois do filme de Thomas Jeffrey Hanks ao 
menos pelo “xvidros.com”… A provocação é 
apenas para dar um toque de liberalismo afim 
de esquentar esse espaço tão bem planejado por 
parte da direção que eu não encontrei. Em por 
falar de produções de “melhor fotografia”, que-
ro parabenizar o serviço litográfico com mais 
uma passagem pelicular do tipo quando William 
Bradley Pitt responde uma pergunta em “Sr. e 
Sra. Smith” relacionado a atividade sexual para 
o condutor de terapia de casais com todos os 
dedos das mãos (é pra causar mesmo), afinal o 
piazãum Nuno Rau abriu espetacularmente essa 
edição. Às mulheres envolvidas direta e indire-
tamente, fica aqui o meu “de onde tcls gata? (s) 
Estou aberto para relações fechadas”. Isso tam-
bém irá trazer indignação, mas como a sede é 
grande por conteúdos iguais aos do Revelo, “Se 
tens sede vos sereis dezsedados e se tens fome 
vos sereis dezfamados”. Forssa lobos, sempre!

Amanda Vital Mallarmagos andam juntos 
sempre — minha orelha ao livro lindo do Mau-
ricio Simionato está logo ao lado da estreia do 
Nuno Rau como novo ombudsman do Rele-
vO. Orgulhosa do Nuno, que não foge ao de-
bate (eu sei, porque temos vários na revista!), em 
um texto ótimo com uma visada primeira sobre 
o atual estado da crítica literária no Brasil. E ele 
mesmo fazendo a sua própria. Excelente estreia! 
Forte, despretensiosa e bem fundamentada! Voa, 
Nunão!

ACRE DO SUDESTE
João Fiorot Edição de março ótima como de 
costume, gostaria do contato de quem escreveu 
a matéria sobre a Christina Arguilera [p. 16], mas 
não tenho esperanças, como de costume. Fiquei 
curioso porque sou capixaba e tenho uma teoria 
(subcomprovada) que todo capixaba não conse-
gue passar muito tempo sem falar de que é do 
ES, igual a galera que faz crossfit, terapia ou fuma 
maconha. Mais cedo ou mais tarde eles acabam 
se revelando. Nesse caso, fiquei feliz do Acre do 

Sudeste ter sido lembrado de graça haha. Um 
abraço!

Cid Brasil  Vamos falar de coisa boa? Que tal da 
nova filmadora... Na verdade, venho, por meio 
desta, dizer que saiu um conto meu no RelevO 
desse abril de 22 e eu tô mais feliz que influen-
cer digital quando consegue vender curso de pi-
râmide financeira. Sei que tem uns oito bonecos 
aqui no meu ciclo que assinam o Jornal, então 
esses já sabem que ele é um jornal impresso lá do 
Paraná, que publica muita poesia, literatura, hu-
mor e coisa e tal; como essa ilustração bonita da 
Olivia Maia, que acompanha o meu conto, uma 
artista que não conheço, mas já considero pacas. 
Acho que se der zoom, dá pra ler o texto na ma-
nha, mas aí também é pedir demais, né? Então 
quem quiser, eu mando o link pra ler, ou assinar 
o jornal, que é maneiro também. Beijos de luz!

Ana Clara Tardo, mas não falho Em março, eu 
tive o *imenso* prazer de receber um RelevO 
pra chamar de meu. Sendo meu primeiro “rece-
bido” da vida, não poderia deixar de falar um ti-
quinho sobre ele, ainda mais se tratando de algo 
que eu amo muito: jornais literários! O RelevO 
se mostra muito único dentro da sua proposta. 
Quem tem costume de consumir esse tipo de 
conteúdo, como eu, espera uma linguagem mais 
“jornalística” com impressões mais sérias e um 
formato mais “quadrado”, mesmo se tratando de 
arte. Foi bem legal descobrir, logo na primeira 
página, que aqui temos um total descompromis-
so com essa fórmula, abusando do bom humor, 
de linguagem bem mais fluida e um formato 
diferente, mais descontraído. Me pareceu, ao 
menos nessa edição, que o forte do jornal são as 
divulgações de textos literários: temos do mini-
conto à sátiras, de poemas a textos críticos, tudo 
compilado em um só lugar. A maioria deles fun-
cionou comigo e foi legal de experimentar essa 
dinâmica. Desde já eu agradeço muito ao Jornal, 
que me mandou a edição de março com muito 
carinho. Já acompanhava o trabalho pela inter-
net, e espero (muito em breve) poder contribuir 
assinando 🤍. A importância que esses jornais 
literários têm para nossa cultura, para a disse-
minação de conteúdo literário, conhecimento e 
entretenimento, é absurda! Por isso, não deixem 
de dar uma olhada no Instagram do RelevO, e 
caso possa assinar, há vários planos bem acessí-
veis, chegando a R$ 70 reais por ano (isso mes-
mo! 70 reais e todas as edições em 2022 chegam 
na tua casinha).

Keyla Macena Ano passado ou retrasado recebi 
um exemplar e me apaixonei. Infelizmente fal-
tou-me o dinheiro pra assinar. Caso eu consiga 
me organizar direitinho, este ano terá RelevO 
aqui em casa também.

Lucas Scandura
TORTOCÍNIO

Eu tava louco
p/ voltar pro palco.

Louco p/ abraçar
as pessoas.

Louco p/ abraçar
outras artes.

Louco p/ sair
da doença
desse mundo insano

usando o melhor remédio
(e a melhor droga).

E louco p/ retomar
o tortocínio!

Onde 10% do meu show
volta p/ outro projeto artístico/cultural.

Dessa vez escolhi o RelevO. Um jornal literário 
independente lá de Curitiba que conheci por 

acaso por aqui e que vem me proporcionando 
momentos de leitura relevantes c/ aquela ironia 
e paixão que a gente ama. E por que será que eu 
tô fazendo isso e divulgando aqui? Por que tô 
estourando na bilheteria? Ou por que quero ser 
o + novo bom samaritano de araque? Não… É 
só porque, apesar de ser um valor ínfimo, pode 
fortalecer outro projeto, mas, principalmente, 
fortalecer a ideia da galera para apoiar outros 
projetos e para o setor cultural se apoiar em rede.

Nise Sour Bom dia com poesia! O que achar 
desses versos de “Felicidade”, do Vicente de 
Carvalho? Esse texto lindo veio no jornal que 
chegou aqui ontem. O RelevO é um perió-
dico literário editado em Curitiba, com textos, 
contos, poesias, gravuras, etc., de autores inde-
pendentes. Ótima qualidade e, principalmente, 
muito bom humor! É um trabalho que vale a 
pena conhecer.

Fabiano Gumier Que alegria receber hoje 
três números do RelevO! Conheça e apoie esse 
projeto massa e muitos artistas de grande talento! 
Recomendo a assinatura!

Gisela Biacchi Que ilustração linda a dessa 
edição de abril!

Alisson Caetano E as capas? Que todo mês é 
um novo “essa eu vou enquadrar”.

Rozana Gastaldi Ainda estou sob o impacto 
da edição de março e agora essa arte da capa 
de abril?

milpalavraspordia Gente, amo o trabalho da 
Olivia Maia, sou apoiadora dela, fico muito mui-
to muito feliz de ver esse combo RelevOlívia.

Osvaldo Vilaça Olá, queridos. O trecho de 
“Felicidade” [Vicente de Carvalho] ao final da 
edição de março foi um achado. Arranquei e 
guardei no meu caderno, espero que perdoem o 
vandalismo. Atenciosamente.

MANO, A NOITE ESTÁ VELHA
Gabriel Alencar Mano, tristeza mandar esse 
email, mas a verdade é que nem lembro qual 
foi a última edição que recebi. Some-se aquilo 
que comentei na última vez que mandei uma 
opinião: o Jornal tem se tornado muito cult pra 
mim, eu não consigo aproveitar. Espero que seja 
um até breve, mas por enquanto não vou poder 
renovar a assinatura. Tudo de bom.

ENCLAVE
Renata Stuani Estou no Concorde ouvindo 
Nicola Conte. Valeu pela dica da Enclave.

Sandra Costa Opa! Já sou uma assinante apoia-
dora! Ou quase… Adorei a irreverência. E a 
sinceridade “estamos cansados de escritor triste 
escrevendo sobre escrever”. Me too.

Sandro Dalpícolo Que o RelevO continue 
sempre uma referência para novos artistas e 
escritores.

Márcio Berclaz Vida longa a este insurgente e 
resistente impresso literário! Assine!

Bruna Mibielli Jornal mais maravilhoso! Mos-
tro todo dia pra alguém, amig@s, alun@s, grupo 
de pesquisa.

Alex Zani Em tempo, a edição de abril é, na 
minha opinião, uma das mais belas desde que 
tive contato com o Jornal. Vocês são feras. Bom 
tê-los conosco. 

Thea Tavares Cara, o impresso é tudo de bom. 
Pena que o custo é mais elevado, mas nada como 
um bom e velho impresso para folhear. Parabéns!

DÚVIDAS
Leandro Carvalho Vocês querem que EU assine 
o jornal ou assine NO jornal?
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APOIADORES

Pedintes 

 Ao longo de quase 12 anos de existência & suas consequências, o RelevO fez algo 
além de circular mensalmente e colaborar para o desmatamento de reservas de reflores-
tamento: pedir.
 Desde o dia da criação mental do Jornal, o que mais fazemos é pedir. Foi assim em 
agosto de 2010, quando conseguimos dois anunciantes para custear a impressão (quan-
do conseguíamos imprimir 1000 jornais com R$ 200). Quinze dias depois, o Jornal 
começava a circular em não mais do que dez lugares do Paraná, diversos exemplares 
soltos no banco de passageiros do mesmo Gol 1994 que ainda hoje transporta os fardos 
coletados na gráfica (com custos que agora aumentam a cada três meses).
 Em 2012, ambicionando a estabilidade e o fim da dependência exclusiva de anun-
ciantes, começamos a vender assinaturas, que custavam, então, R$ 50 ao ano. Em pouco 
mais de dois meses de prospecções, tínhamos 100 assinantes e a esperança de que con-
seguiríamos mesmo imprimir um jornal de literatura com alguma regularidade. Neste 
período, demos alguns saltos que podemos considerar, hoje, como excessivamente arro-
jados para o nosso perfil de investimentos em mais de uma década.
 A entrada de assinantes nos levou a tomar medidas de cunho organizacional. Preci-
sávamos entregar os jornais e justificar a confiança daqueles que adquiriam 12 edições 
antes mesmo de receber a primeira. Ali, aprimoramos nossas planilhas, ampliamos nossa 
rede de distribuição para angariar mais leitores e chegamos a ter 25 anunciantes em 
2015, com edições de 32 páginas e seis mil exemplares de tiragem.
 Aí percebemos nosso teto de produção. Com fechamentos confusos e altos índices 
de erros de checagem, vimos que 32 páginas eram um excesso; também enxergávamos 
de maneira mais notória os efeitos da crise de formato, com o predomínio do digital e 
o fechamento de diversas marcas conhecidas da dita mídia tradicional. Tínhamos alguns 
sinais oscilantes: crescíamos, mas também gastávamos mais energia.
 Em 2015, com o aumento de diversos custos (pois veja), como combustíveis e grá-
fica, começamos campanhas mais agressivas para ampliar o nosso fluxo de caixa. Não 
foram poucas as noites em que o editor do periódico escreveu para amigos, conhecidos, 
contatos e qualquer ser humano que pudesse gostar do nosso projeto editorial. “Que 
acha da ideia de assinar o Jornal RelevO?”. Foi em 2018 que chegamos a 1000 assi-
nantes e pensamos: será possível ter mais assinantes? Acreditávamos que sim – e ainda 
acreditamos, hoje, com pouco mais de 1100 assinantes (patamar que não conseguimos 
ultrapassar desde 2019 e que não sofreu quedas severas com as permanentes crises eco-
nômicas).
 Desde então, o cenário mudou muito. Os custos cresceram ainda mais, os hábitos de 
leitura mudaram — nos chamam de “experiência offline” —, tivemos uma pandemia, 
os índices de renovação caíram, as reclamações aumentaram. Ao mesmo tempo, solidifi-
camos nossos processos, nos tornamos ainda mais antifrágeis e convivemos com alguma 
resiliência com o nosso cinismo, sem fazer clima de terra arrasada, mas também sem 
deixar de considerar os desafios do nosso meio de atuação.
 A pandemia, sem dúvida, foi o momento em que mais pedimos, em que mais apela-
mos para o nosso senso de comunidade. Ao diminuir a tiragem, cessar a distribuição em 
pontos físicos e ter os custos aumentados em cadeia, temos cada vez mais dificuldades 
para abrir novos mercados e dependemos sobremaneira de nossos assinantes.
 Não temos vergonha de pedir. Em nossas circulares, destinadas apenas a assinantes 
e colaboradores, contamos os nossos percalços e os esforços para manter em circulação 
o periódico que gostamos de seguir produzindo. Não são poucos os dias em que nos 
perguntamos se não estamos exagerando no drama. E 2022 está mesmo complicado.
 Enquanto interessarmos como produto e como projeto literário, pediremos. Quan-
do não for mais possível manter a nossa operação, ainda assim seremos gratos por tantos 
anos e anos em que os nossos pedidos viraram o pagamento de contas, a edição seguin-
te, a manutenção de nossa circulação. Somos mesmo muito gratos.
 Uma boa leitura a todos. 

EDITORIAL O Arado de Odara, de Maurício 
Simionato, equivale a um 
passeio pelas várias possibili-
dades 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

solteoverbolinguas.com
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Nuno Rau

 O Acaso é um deus estranho, e sua 
maior diversão parece ser pregar peças 
nas pessoas distraídas e desavisadas, às 
vezes empurrando grandes feitos da 
História, em outras se satisfazendo com 
o milimétrico tropeção existencial. O 
que posso dizer é que foi uma surpresa 
abrir o RelevO de abril e ver, algumas 
páginas adentro — meus ímpetos retrô 
dão saltos mortais triplos de contenta-
mento — as colunas Hi-Fi Braziliance 
e Enclave. A primeira nos trouxe Do-
lores Duran com sua “Ternura Antiga”, 
passeando por diversas versões dessa 
canção tão delicada, e a segunda es-
tampa a imagem de um cinema, o Fox 
Bruin Theatre, um palácio de cinema 
com 670 lugares, localizado no bairro 
Westwood de Los Angeles, Califórnia, 
cenário do filme Era uma vez em Hol-
lywood, de Quentin Tarantino... Fosse 
por aqui não estaria mais de pé, já que 
os cinemas andam sendo demolidos, as 
livrarias fechando, os bares tradicion-
ais da boemia sendo transformados em 
points de playboys, a cidade derretendo 
e refundindo seus metais em direções 
que não podemos supor com precisão, 
sob o influxo do capital volátil e agora 
também cripto-alado.
 Futuros distópicos à parte, algu-
mas coisas postas na edição de abril 
me jogaram num campo de reflexão: 
a paixão de Tarantino por uma Holly-
wood que não existe mais, o poema da 
pesada de André Giusti (“Talking ‘bout 
our generation”), as angústias do poeta 
Felipe Mamone expostas nas cartas d_s 
leitor_s, a menção a Edmund Burke 
no conto de Luciana Merley (“Len-
do jornal no Mercado Central”), e a 
própria imagem de um mercado cen-
tral, que nos grandes centros do Brasil 
ocupa, em geral, edifícios do século 19, 
com estruturas em ferro importadas de 
Manchester, tudo isso junto me levou a 
pensar sobre a complicada relação com 
a tradição, o que implica, por comple-
mentaridade, na relação com o presente. 
Observo com agudo interesse o arco 
tenso da poesia brasileira há bastante 
tempo, e nesse percurso observei que, 
a partir dos anos 1980, o interesse de 
jovens poetas — com raras exceções 
— parecia, em paralelo a uma insist-
ente ancoragem à dicção cabralina, se 
descolar do tecido de nossa tradição e 

buscar referências exógenas: Cristophe 
Tarkos, Sylvia Plath, William Car-
los Williams estão entre _s preferid_s 
daquela primeira década pós-marginal, 
quando a maioria se regozijava em con-
versar com Oswald, Mário, Bandeira, 
Drummond, e — por que não? — o 
invasivo Cabral. Ou seja, parece que um 
corte foi desferido sobre o tecido que 
vinha sendo trançado desde, ao menos, 
Gregório de Matos Guerra.
 Um ombudsman às vezes percebe 
que não consegue se afastar de suas ob-
sessões, e mesmo se esforçando para não 
sair dos trilhos do que se vincula aos ma-
teriais do jornal a que se dedica, acaba 
trocando as pernas em suas ideias fixas: 
eis que, como confessei acima, poemas, 
contos, textos e matérias do periódico 
me jogaram na cara o precioso tema 
de nossa relação com a tradição, e suas 
não poucas contradições (que, por sua 
vez, se trança com a questão de março 
(para o que olhamos quando estamos 
escrevendo?) junto com a de abril (que 
é escrever poesia nesse começo de ter-
ceira década do século 21?). No ensaio 
Sobre tradição, que integra o volume Sem 
diretriz: Parva aesthetica, Adorno pon-
tua que “o que parece não ter história, 
ser um puro começo, é antes de tudo 
uma vítima da história, e tão mais fu-
nesta por não ter consciência disto”, e 
complementa: “O escritor que resiste 
aos momentos de aparência da tradição, 
encontra-se contudo enredado nela, so-
bretudo por meio da linguagem”; como 
também: “Assim como a tradição afer-
rada a si mesma é ingênua, também é 
ingênuo aquilo que carece de tradição 
em absoluto, pois desconhece o que há 
de passado nas relações pretensamente 
puras com as coisas, não turvadas pela 
poeira do parecer.”
 Para pensadores como Adorno e 
Lukács, a tradição é incompatível com 
as sociedades burguesas, está sempre 
em contradição com elas, empenhadas 
em sua necessidade de fabricar novos 
produtos (que na arte se caracteriza pela 
“crescente e incessante obrigação da 
recusa, segundo Adorno, pela aceleração 
na troca de movimentos e programas 
estéticos), autofagocitando tudo com 
sua força centrípeta. Com a aceleração 
do empuxo neoliberal, o descarte do 
passado é motor da produção do novo, 

cada vez mais, já que seus processos de 
produção e reprodução são vincula-
dos tão somente à razão instrumental, 
prática, e não a uma razão integral, to-
talizante. Ocorre que este passado per-
manece como fantasma: convertido em 
forma vazia, sem relação com as formas 
sociais que lhes deram origem (e igual-
mente sem a pesquisa de possibilidades 
de novas relações dessas formas com as 
formas sociais), vemos o verso livre, as 
formas fixas, a experiência do poema 
concreto, a poesia visual serem empre-
gados acriticamente.
 É nesse cenário que a recusa da pas-
sada de bastão de poetas como Drum-
mond, Murilo, Mário, Jorge de Lima, 
Cecília, Henriqueta, entre outr_s, re-
pelidos em face de uma tradição exó-
gena, soa deslocada. Alguém pode 
argumentar que é visível o diálogo 
com poetas como Ana Cristina César, 
Torquato Neto, Hilda Hilst, Paulo 
Leminski e Roberto Piva, mas descon-
fio que, nestes casos, a aura romântica 
que paira sobre a imagem de cada um, 
como um adensamento de matéria 
simbólica gerado pelo destino trágico 
que os irmana, se sobrepõe aos aspec-
tos realmente significativos da obra de 
cada um, refletindo apenas apreensão 
superficial, porque sem conversar com 
a concepção de mundo dest_s poetas, 
com a História, com suas estéticas. Em 
lugar disso, a forma pura, o gesto esva-
ziado de conteúdo.
 É nesse contexto, de quem aper-
cebeu-se que o verso não morreu, e 
que temos que lidar com a falência das 
utopias (junto com elas, em direção aos 
mesmos ralos, foram as vanguardas), é 
que podemos ir conversando critica-
mente com vozes que vieram antes 
de nós: a tradição é algo que a gente 
ama, mas é também, e sempre, o indí-
cio de uma tragédia, muitas aliás, que 
nos trouxeram até aqui – nosso tempo 
espelha conflitos e contradições que 
eram ainda mais intensos no século 
anterior: machismo, racismo, sexismo, 
a exploração do trabalho, tudo enfim 
que representa um rol de bandeiras pra 
gente, agora, e cada vez mais. Não há 
território pacífico. Quem me conhece 
sabe que gosto de brincar com sonetos, 
por exemplo, e isso tem dois lados. Um 
lado é não afastar uma forma que foi 

criada e desenvolvida por pessoas como 
nós, e que tem um teor de atualidade 
que pode ser recuperado, desde que 
bem feita a abordagem, desde que não 
sejamos neoparnasianos, ou tentemos 
apenas emular a intensidade com que 
Drummond, Murilo e Jorge de Lima 
se aplicaram nessa forma, munidos das 
potências simbólicas de seu tempo. O 
outro lado é: nenhuma forma nos chega 
pura, as formas vêm sujas de História, 
e toda História humana é barbárie (cf. 
Benjamin).
 Não pensar nisso é ser inocente, seja 
para negar o já feito, seja para abraçá-lo. 
Isso vale também, e muito, para a ap-
ropriação dos ganhos do concretismo. 
Os textos e manifestos do concretismo 
e da poesia práxis do período heroico 
chegam a ser ridículos pela sua fé ab-
soluta no progresso da técnica, o que 
significava uma adesão a um modelo 
que politicamente, na prática, estava em 
contradição com as crenças dos poetas, 
porque os irmãos Campos, Décio e os 
demais se opuseram, tanto quanto a 
turma do Chamie, ao regime do golpe 
civil-militar de 1964. Resumindo: 
vivemos sobre um chão de brasas, está 
ardendo, e a gente se mover é difícil, há 
gases estupefacientes no ar nublando a 
visão e toldando a compreensão. Estar 
no presente de corpo inteiro (e é só 
isso que temos, todos) é sempre uma 
aventura complexa em qualquer época.
 E para não dizer que não falei da 
prosa, achei muito interessante que os 
contos “Emprendedores”, de Cid Bras-
il, “Lendo jornal no Mercado Central”, 
de Luciana Merley, o hilário “Celsinho 
Kaizen”, dos editores, “Estranhos na 
noite”, do uruguaio Rodolfo Cara-
via, em tradução de Johann Heyss, 
bem como o ensaio “Abrace o caos,” 
de Otávio de Moura Brandão, todos 
dialogam com fragmentos de nosso 
mundo atomizado e fetichizado.
 Fato é que gostaria de investir uns 
poucos cobres em ações da cerveja Bu-
Zazen, do Celsinho Kaizen (leiam o 
conto, não vou dar spoiler), deve arre-
bentar nas vendas, e quem sabe mesmo 
acionistas mini-mini-minoritários con-
sigam desconto na compra... Tem que 
ser divertida — apesar dos aspectos dis-
tópicos — a aventura: isso é o que nos 
salva em meio a um século incendiário.

 POET_S VAGAM ATÔNIT_S PELOS VÃOS DE UM SÉCULO INCENDIÁRIO
 ou: o mundo é um holograma ou essa parada do real é concreta mesmo?

OMBUDSMAN
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Rafael Iotti

meu avô tinha dois grandes medos

tomar bofetadas no saco e ser enterrado

vivo. uma vez o vi colocando meias dentro

das calças porque no dia anterior quase brigou

com outro velho no mercado

quando meu avô morreu, eu me aproximei do caixão

e beijei sua testa, é pro teu bem, eu disse

e ameacei bofetear o seu saco

ele não se mexeu

minha avó disse que quando se casaram

ele queria viajar, viajar sem parar

por isso suas roupas estavam sempre bem dobradas

e no entanto nunca saiu da sua cidade natal

depois de um tempo compreendo que o seu maior 

medo não era bem esses dois, mas algo que o ocupou

toda a sua vida e que, ao menos a morte, poderia sanar

algo como fazer as malas

e nunca partir

CAÇA-PALAVRAS CAPITULAR

para esclarecimentos: @bolivarescobar

Caça as palavras que em meio às capitulares se escondem. Como o próprio nome sugere.
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Greicy Pinto Bellin

Dublinenses e a província de James Joyce

 Meu primeiro contato com a obra 
de James Joyce se deu por meio da lei-
tura de Ulysses enquanto ainda era es-
tudante do mestrado em Letras na Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR), 
mais especificamente nas aulas do pro-
fessor Caetano Galindo, por sinal o 
próprio tradutor do romance. As múl-
tiplas e intermináveis tergiversações so-
bre personagens marcantes como Leo-
pold e Molly Bloom, entretanto, quase 
desapareceram ou, ao menos, passaram 
a ocupar posição um tanto margina-
lizada em meu histórico de recepção 
literária quando travei contato com a 
coletânea Dublinenses alguns anos de-
pois. Mal poderia imaginar, em minha 
primeira leitura, quão turbulenta havia 
sido sua trajetória editorial. O livro foi 
recusado por muitos editores e malvisto 
até mesmo por tipógrafos sob a acusa-
ção de blasfêmia e indecência, confor-
me os dizeres de José Roberto O’Shea 
no prefácio de sua tradução: “Quando 
os editores aceitavam um manuscrito, 
os tipógrafos recusavam-se a compô-lo; 
quando a obra era finalmente publica-
da, os censores a destruíam; quando a 
acusação não era de obscenidade, era 
de blasfêmia; quando não era de blasfê-
mia, era de traição. Uma vez proibida 
na Irlanda, a obra era publicada na In-
glaterra; uma vez proibida na Inglater-
ra, era publicada nos Estados Unidos; 
e, ao final, era também proscrita na 
América”.
 A despeito deste conturbado his-
tórico, entretanto, a coletânea nos traz 
um homem verdadeiramente mergu-
lhado no espírito de seu tempo e, prin-
cipalmente, em sua própria província: a 

cidade de Dublin. Desvela-se, conto a 
conto, frase a frase, a Stimmung caracte-
rística da cidade marrom que se estam-
pa no rosto de alguns dos personagens 
e conduz o leitor a uma epifania pro-
fundamente melancólica que atinge seu 
máximo apogeu em uma forte nevasca 
no último conto. Ficamos com a sen-
sação de que Joyce, e apenas ele mes-
mo, seria capaz de nos conduzir àquele 
universo, sensação, aliás, análoga à que 
experimentamos quando Machado 
de Assis pega a nossa mão e nos leva, 
por meio da imaginação, a uma outra 
província: o Cosme Velho. Torna-se 
interessante pensar, sob este aspecto, 
que tanto a Irlanda de Joyce quanto o 
Brasil de Machado passavam por mo-
dificações importantes em seus cená-
rios políticos e culturais, entre elas a 
Proclamação da República, no caso de 
Machado, a emergência do movimento 
modernista, no caso dos dois escritores, 
a Primeira Guerra Mundial e as prévias 
do movimento de independência da Ir-
landa, no caso de Joyce.  
 Sabe-se que “província” é categoria 
de análise ainda pouco explorada nos 
estudos literários. À parte o relevante 
estudo de Raymond Williams sobre 
o campo e a cidade na literatura, as 
províncias permanecem, ao menos em 
uma acepção fenomenológica, um tan-
to subalternizadas na crítica literária, 
atitude favorecida, entre outros fatores, 
por um enfoque majoritário conferido 
às múltiplas representações de metró-
poles cosmopolitas nos textos literários 
de todos os tempos. Talvez a centrali-
dade, a partir do século 19, da obra de 
Charles Baudelaire com suas represen-

tações de uma Paris no auge de intensa 
transformação, tenha reforçado a aura 
de fascínio em relação às cidades em 
virtude da forte presença do referencial 
francês na cultura daquela época.
 Escritores como Machado e Joyce, 
todavia, nos trazem mais do que as 
imagens de cidades que estavam se mo-
dernizando, mas um posicionamento 
a partir do qual a metrópole emergen-
te é percebida como província onde 
o próprio local é capaz de comportar 
o mundo inteiro, adquirindo, a partir 
desta percepção, uma acepção univer-
salizante. Tal visão transparece em uma 
fala que teria sido, aliás, proferida pelo 
próprio Joyce, e que ecoa uma máxima 
de Tolstói: “Ao meu ver, sempre escre-
vo sobre Dublin, porque se eu puder 
chegar ao coração de Dublin, posso 
chegar ao coração de todas as cidades 
do mundo. No particular está contido 
o universal”. É possível, a partir desta 
frase, pensar em outras províncias com 
inegável presença na literatura das mais 
diversas épocas, como o sertão de Gui-
marães Rosa, a Santa Fé de Erico Veris-
simo, a Rússia de Tolstói, Dostoiévski e 
Gogól, e a já citada Paris de Baudelaire, 
só para citar alguns exemplos famosos.    
 Elaborada dentro de um percurso 
que reflete a jornada psíquica do ser 
humano, a qual compreende infância, 
adolescência, maturidade e velhice, 
Dublinenses vai crescendo diante dos 
olhos do leitor a partir da conjuração 
de Stimmung/Stimmungen, termos usa-
dos por alguns pensadores alemães, 
entre eles Hans Ulrich Gumbrecht, a 
fim de apontar para a capacidade que 
o texto literário possui de impactar o 

leitor por meio da criação de um de-
terminado clima que se instaura a par-
tir de elementos da própria materiali-
dade textual, entre eles a prosódia. A 
descoberta da existência da Stimmung 
em minha trajetória acadêmica se deu 
não apenas a partir da leitura da obra 
de Gumbrecht, mas de uma profícua 
correspondência com o autor, a qual 
já dura cinco anos e que conjura, frase 
a frase, a erudição dos departamentos 
de estudos românicos em universidades 
alemãs misturada ao clima de inova-
ção que emana de uma universidade 
norte-americana localizada no cora-
ção do Vale do Silício. E é justamente 
a Stimmung a principal responsável por 
fixar a coletânea de Joyce como uma 
obra mais instigante, para mim, do que 
o próprio Ulysses. Talvez os trechos 
exemplificados a seguir possam falar 
por si mesmos.
 
1. “As irmãs” e “Araby”: paralisia total 
e melancolia na mais tenra infância 
 Apesar de depender ainda que mi-
nimamente da atribuição de sentido, 
a Stimmung não está necessariamen-
te atrelada às camadas hermenêuticas 
do texto, como se pode observar no 
primeiro conto da coletânea, intitula-
do “As irmãs”. Nele, a derrocada e a 
paralisia da religião católica por meio 
da morte do padre Flynn, interpreta-
ção normalmente atribuída à narrativa, 
se torna menos impactante quando se 
considera a força do clima de desespe-
rança, pessimismo, frustração e melan-
colia: “Não havia esperança para ele 
desta vez: era o terceiro derrame. Noite 
após noite eu passara pela frente da casa 

“Nasci e me criei na estância,

Mas já conheço este mundo (...)” 

HERNÁNDEZ, José. Martín Fierro. Trad. Antonio Augusto Fagundes. 
Porto Alegre: Ed. Cidade, 2012.
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(...) e observara o quadrado iluminado 
da janela: e noite após noite eu o en-
contrara iluminado do mesmo modo, 
uma luz fraca e uniforme” ( JOYCE, 
2012, p. 21).
 Clima semelhante aparece em “Ara-
by”, narrativa em que presenciamos a 
frustração de um adolescente que mal 
pode conter sua raiva diante da impos-
sibilidade, aliás teoricamente banal, de 
comprar um presente para sua amada 
em um bazar que havia acabado de fe-
char suas portas com o encerramento 
do expediente diário: “Olhando para a 
escuridão lá em cima vi a mim mesmo 
como uma criatura comandada e ludi-
briada pela vaidade; meus olhos quei-
mavam e angústia e raiva” ( JOYCE, 
2012, p. 42).
 
2. “Eveline” e a frustração da adoles-
cência
 À falsidade por trás da idealização 
do amor romântico segue-se, no con-
to “Eveline”, a incapacidade de tomar 
uma decisão que possa conduzir a um 
outro nível de maturidade psíquica. O 
conto retrata o cotidiano da adolescen-
te do título, uma vítima de violência 
paterna que não consegue retirar o véu 
que encobre sua deprimente realidade 
para conseguir ir embora de navio com 
o namorado: “Ele correu para o outro 
lado do cordão de isolamento e cha-
mou-a para que o seguisse. Gritaram 
para que fosse em frente mas ele conti-
nuou a chamá-la. Ela o encarou com o 
rosto pálido, passivo, como um animal 
indefeso. Seus olhos não demonstraram 
qualquer sinal de amor ou adeus ou re-
conhecimento” ( JOYCE, 2012, p. 47).  
 
3. “Um caso triste” e a maturidade per-
dida
 A inabilidade de entregar-se ao 
amor, por sua vez, aparece em “Um 
caso triste”, em que James Duffy, o 
dono do rosto marrom que confere a 
tonalidade geral de Dublinenses, é um 
asceta que recusa um envolvimento 
amoroso com Mrs. Sinico, apesar de 
tê-la transformado em sua melhor ami-
ga e confidente. O rompimento da re-
lação vem acompanhado de leituras de 
A gaia ciência e Assim falou Zaratustra, de 
Nietzsche, como que a sinalizar a con-
solidação de uma índole saturnina que 
encontra no suicídio e no alcoolismo da 

amante uma confirmação das certezas 
que corroboram a escolha pela solidão 
e, ao mesmo tempo, a imensa dificul-
dade de se relacionar com qualquer ser 
humano, seja ele homem ou mulher. 
Daí a escolha pelo adjetivo “triste” no 
título do conto, o que é reforçado pela 
atmosfera permanentemente lúgubre 
da narrativa: “Um ser humano talvez 
o tivesse amado e ele negara-lhe vida e 
felicidade: condenara essa pessoa à ig-
nomínia, a uma morte vergonhosa. Sa-
bia que as criaturas prostradas à sombra 
do muro olhavam para ele e desejavam 
que fosse embora. Ninguém o queria; 
estava fora da festa da vida. Desviou o 
olhar para o rio cinzento e reluzente, 
que se retorcia em direção a Dublin” 
( JOYCE, 2012, p. 109).  
 
4. “Os mortos” e as lembranças do 
(meu) passado 
 Nenhum conto da coletânea é tão 
impactante quanto “Os mortos”. O 
conto conjura a Stimmung das festas de 
final de ano, bem como das expecta-
tivas em relação a estas festas a partir 
da realização de uma reunião familiar 
em que participam o insípido Gabriel 
Conroy e sua esposa Gretta. Observa-
-se, após o jantar e na ida para o hotel 
onde haviam planejado passar a noite, a 
tentativa de Conroy para se aproximar 
sexualmente da esposa, que se encon-
tra em estado emocional nada favorá-
vel a esta aproximação em virtude de 
uma canção que ouvira na casa da fa-
mília. O leitor assiste, sobressaltado e 
surpreso, à revelação de que o choro 
de Gretta estava sendo motivado pela 
lembrança de seu primeiro namorado, 
um rapaz chamado Michael Furey, que 
morreu de tuberculose ao enfrentar 
um intenso frio para vê-la pela últi-
ma vez. Emerge, de forma magistral 
e quase oracular, a imagem do femi-
nino ferido na e pela relação amorosa, 
um feminino que reage à indiferença 
do marido conjurando a memória do 
homem que, ao menos em sua crença 
fantasiosa, lhe havia amado intensa e 
verdadeiramente. Segue-se à lembran-
ça de Gretta a sensação de derrota de 
Conroy, que experimenta uma epifania 
extremamente negativa e começa a re-
pensar o seu conceito de amor, o que é 
seguido pela precipitação da nevasca a 
fim de corroborar, em dimensão sim-

bólica, o esfriamento total e definiti-
vo do relacionamento do casal, para o 
qual o leitor fica sem saber se haverá 
uma nova chance: “Sua alma desfalecia 
lentamente enquanto ele ouvia a neve 
precipitando-se placidamente no uni-
verso e placidamente se precipitando, 
descendo como a hora final sobre todos 
os vivos e os mortos” ( JOYCE, 2012, 
p. 197). 
 A presença se tornou ainda mais in-
tensa para mim em uma situação, aliás 
quase inesquecível, em que, caminhan-
do rumo à Biblioteca Pública do Para-
ná (BPP), em uma das tardes nubladas 
do Centro de Curitiba, vi passar um 
homem muito magro de rosto franzi-
no, chapéu e terno marrons. Parei na 
calçada, sobressaltada, pois tinha a cer-
teza de ter visto passar o próprio Joyce. 
Ao me virar para contemplá-lo, no 
entanto, pude divisar, entre as abas do 
chapéu, o rosto de Caetano, meu an-
tigo professor, o mesmo que traduziu 
seus magníficos textos, que acabou me 
reconhecendo e fazendo um leve aceno 
com a mão.
 O que permaneceu deste fato, mes-
mo passados dez anos de sua ocorrên-
cia, foi a indescritível sensação de que 
eu estava diante do próprio Joyce ace-
nando para mim em meio a nebulosa e 
melancólica província de Curitiba, cuja 
Stimmung tanto se assemelha, em mi-
nha imaginação, à de Dublin com sua 
neblina em dias tão tristes.
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Mateus Ribeirete

Gop Tun 2022: Não este encontro derradeiro no reino crepuscular
ROLÊVO #5

 Há diferenças gritantes entre enca-
rar uma festa longa aos 20 anos e fa-
zê-lo aos 30. Aos 20, você não precisa 
descansar. Sua recuperação é imediata. 
Você pode virar a noite e jogar fute-
bol. Você não tem ressaca. Suas costas 
não pesam, suas coxas não ardem, seus 
pés não desmancham. Nem frio você 
sente. Se a diferença de idade é pouco 
expressiva – principalmente na linha 
do tempo de uma vida adulta comple-
ta –, o salto metabólico é assustador. 
Aos 30, você precisa de planejamento. 
O antes e o depois. O processo de ma-
turidade pela passagem do tempo se 
assemelha ao de um atleta profissional, 
que, em prol da longevidade, passa a 
fazer escolhas, filtrar jogos, torneios e 
participações por meio de privações. 
Aos 20, ele consegue treinar com al-
guma desenvoltura depois de uma noi-
te em atividades extra-campo.
 Claro, há exceções. Todo mundo 
tem um amigo capaz de funcionar 40 
horas seguidas sóbrio, ébrio, aditivado, 
triste, feliz etc. Não é o meu caso; não 
é o caso da maioria dos seres humanos 
que, aos 30 anos, desafiam os primei-
ros sinais de um corpo finalmente ca-
paz de cansar.
 No primeiro festival de música ele-
trônica que cobri pelo Jornal RelevO 
– o Dekmantel 2017 –, ainda não tinha 
completado 25. Cabeça e metabolismo 
estavam mais próximos da ponta mais 
jovem da comparação. Hoje, aos 29, 
pareço ter 92, e movido pela minha 
lassidão (ou melhor, parado por ela), 
resisti algumas vezes à possibilidade de 
ir até São Paulo para conferir o Gop 
Tun Festival. Recusei, neguei, irritei 
amigos; me considerava um aposenta-
do – precoce – de qualquer festa que 
exija um deslocamento longo. Uma 
logística.
 Até que, bom, f***-se também, já 
não fiquei parado, isolado, silencioso 
por tempo suficiente nos últimos anos? 
Entrei em contato com o festival e, 
voila, lá estava eu para mais uma co-
bertura, ainda sem ter domínio técni-
co ou repertório para avaliar absolu-
tamente nada. Não faltariam amigos 
curitibanos transpostos até lá, tratando 
o retorno às pistas como o verdadeiro 
Arrebatamento.
 Neste Jornal, além do Rolêvo pri-
mordial, narrei minhas experiências 
no Dekmantel 2018, no DGTL 2018 

e na TribalTech 2018. Estou certo de 
que ninguém as leu, nem mesmo os 
amigos que me acompanharam nas 
aventuras e desventuras. É nesse pa-
nóptico invertido, porém, que vamos 
adiante fazendo o que sabemos fazer 
– ou ao menos gostamos de fazer, ao 
menos enquanto nos abrem portas, ao 
menos enquanto não temos, de fato, 
92 anos.
 A decisão tardia me impediu de ir 
de avião (a não ser que eu quisesse pa-
gar mil reais para isso), então a saga já 
começou num ônibus goiano, saindo 
de Curitiba às 23h59 para chegar em 
São Paulo às 6h30 e, se Deus quisesse, 
dormir o máximo possível ao longo do 
dia. Planejamento!
 O trajeto, apesar do assento confor-
tável – e de minha genuína predispo-
sição positiva para o veículo em ques-
tão – foi angustiante. Sem ver nada à 
frente, nada ao lado, nada atrás, cada 
solavanco parecia um prelúdio de um 
desastre. Da rodoviária para o metrô, 
do metrô para o hotel, do hotel para 
a cama. Descanso irregular. Almoço, 
caminhada. Descanso. Planejamen-
to geriátrico: água, Salonpas, Engov, 
Neosaldina, Dorflex, palmilha em gel 
etc. É isso, dois de abril (the cruellest 
month), vamos ao Gop Tun Festival 
(curiosamente, lançado antes de Top 
Gun 2).

***

 A Gop Tun se define como “o ca-
samento musical entre quatro amigos 
DJs. É uma festa que rodou estados do 
Brasil e que este ano comemora seu 
10º aniversário. Um selo musical já 
com 27 releases no catálogo”. O cole-
tivo em questão tratou o evento como 
seu primeiro festival, em que pese a 
organização do Xama 2020 e a cons-
tante parceria com os holandeses do 
Dekmantel. Assim, o Gop Tun Fes-
tival foi montado e realizado no Ca-
nindé – o próprio, estádio da saudosa 
Portuguesa, por sinal primeiro clube a 
que assisti in loco, um longínquo 1999, 
quando ela veio ao Couto Pereira para 
um modorrento zero a zero que viria 
a me abençoar com o desinteresse pelo 
clube mandante.
 Oficialmente, a festa começava às 
13h, mas cheguei à noite. Novamente, 
planejamento. Meu objetivo era resis-

Capricho n. 80, Francisco de Goya
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tir até a penúltima atração, que aca-
baria às 5h, sem me preocupar com 
as últimas (5h-8h), pois já não tenho 
vergonha de admitir que a música ele-
trônica iluminada pelo sol da manhã 
me deprime. Enfim, gostaria de co-
meçar às 18h, mas me conheço bem o 
suficiente para entender que, fazendo 
isso, jamais perduraria até 5h da ma-
nhã. Com isso em mente, passei pela 
entrada às 20h20, já me direcionando 
ao estande da Jack Daniel’s, para cele-
brar a chegada com um Jack & Coke 
(R$ 35).
 O público estava ora arrumado, ora 
arrumadíssimo, ora montado para uma 
premiação celestial. As golas estavam 
em alta; ou melhor, as golas estavam 
altas; digo, as golas altas estavam em 
alta. Alguns looks certamente levaram 
muito tempo e muitos cliques de ins-
piração, e notei apenas duas camisas 
de futebol concorrendo ao troféu Fú-
tbol Hipster (Vasco e Inter de Milão, 
ambas de aproximadamente 1999). A 
faixa etária também era mais veterana, 
com menos jovens adultos (de 21 anos) 
e vários adultos-adultos (de 30). Me 
parecia um público mais maduro, tal-
vez mais exigente – nojento, no bom 
sentido – e acostumado com esse con-
texto, que pretere ou não se satisfaria 
com uma mera balada. Mais de 5 mil 
pessoas passariam pelo Canindé na-
quela noite, nenhuma delas em função 
da Portuguesa (que, por sinal, volta-
ria à primeira divisão do Campeonato 
Paulista no sábado seguinte, jogando 
no mesmo estádio, agora consagra-
do pela música eletrônica). Pensando 
bem, a Lusa não faz falta alguma.
 Ao som, enfim. Para o Gop Tun 
Festival, procurei saber o mínimo 
possível sobre qualquer DJ. A igno-
rância tende a ser uma bênção, uma 
vez que deixa suas portas da percepção 
limpas para apreciar aquilo (o som, as 
luzes) que simplesmente existe diante 
de você. Como uma festa de música 
eletrônica é um evento essencialmente 
sensorial, palavras, classificações e de-
finições em geral podem atrapalhar – 
motivo pelo qual, sempre que possível, 
prefiro uma descrição intuitiva de um 
set como “parecia uma nave espacial 
diante de uma apreensão intergalática” 
em vez de, digamos, “tocou minimal 
techno”. De um modo pessoal, é mui-
to mais concreto; pela mesma lógica 
com que o sabor da turfa é descrito 
com mais precisão como um “curativo 
usado” ou “Merthiolate” (em vez de, 
bom, “turfa”).

***
 Havia quatro palcos no Gop Tun 
Festival: um principal (“Main Stage”); 
outro quase tão principal quanto o 
principal (“Supernova”); um com mais 

atrações live (“Não Existe”); outro 
mais escondido (“Danceteria”), diante 
da pista de bocha dos sócios da Portu-
guesa. 
 O “Main Stage” era um retângu-
lo espaçoso e delimitado por barras 
de metal. De aspecto mais arejado, 
não me esclarecia se dispunha de um 
teto acrílico ou não (e, ao perceber 
que eu olhava continuamente para o 
teto – ou céu – como um mentecapto, 
desconsiderei a questão, afinal sequer 
chovia). Atrás dele havia uma curta ar-
quibancada. O “Supernova” também 
era grande e também era um retângu-
lo, mas se projetava no lado maior do 
polígono, como se o DJ fosse o quarto 
árbitro e você entrasse pelo lado opos-
to. Já o “Não Existe”, menor e mais 
escuro entre os três, tinha um formato 
de túnel: talvez justamente por conta 
de seu tamanho, os efeitos visuais im-
pactavam mais. Por fim, a “Dancete-
ria” correspondia ao canto singular do 
evento, um enclave dentro da própria 
festa.
 Assim, imerso nas trevas do desco-
nhecimento, cheguei trafegando entre 
os dois primeiros palcos (com Jamie 
Tiller e Paramida, respectivamente) 
enquanto me acostumava com o am-
biente, até me assentar em Lone, no 
“Não Existe”. Eram 21h: a dezena de 
curitibanos alucinados por uma noite 
de catarse já havia chegado. O inglês 
Lone (Matt Cutler) comandava seu 
computador; um baterista comandava 
uma bateria. A sinergia entre os dois 
elementos funcionava: é sempre pra-
zeroso ouvir essa reprodução orgâni-
ca, uma consonância com que a bate-
ria parece o computador que simula a 
bateria. Foi uma hora curta, mas sufi-
ciente para acumular a euforia que vi-
ria a ser queimada nas horas seguintes.
 A partir disso, no mesmo palco, 
Nigga Fox, português de origem an-
golana, criava uma atmosfera de festa 
de Matrix, ou clima de Copa do Mun-
do, com toques de La Grande Belleza. 
Portanto, havia uma clara transnacio-
nalidade – quem sabe universalidade – 
no som. Colei um Salonpas. Ainda era 
cedo: condizente com isso, ele conse-
guiu animar, aquecer, levantar. O fim 
de seu set indicava o início da estrela 
da noite no palco principal. Antes dis-
so, uma observação.
 Hoje, DJs se alçam à condição de 
superstars; naturalmente, o adolescen-
te sonha em montar um set, não uma 
banda. Mas isso é constatação, não crí-
tica – até porque o mundo pode me-
lhorar muito demovendo alguns in-
divíduos da guitarra. Porém, algumas 
estrelas não têm a menor capacidade 
de produção; não oferecem nada além 
de uma noite divertida. Novamente, 

é mais uma constatação do que uma 
crítica: há mercado para todos, inclusi-
ve para meras noites divertidas. Como 
ensinava Tom Jobim, “autênticos são a 
avenca e o jequitibá. O que não é au-
têntico é avenca querer ser jequitibá e 
vice-versa”. O que às vezes incomoda, 
portanto, é o tratamento de um ani-
mador de festa como um gênio da arte. 
Esse ponto sempre emerge quando me 
assusto com a proporção conquistada 
por algumas figuras do circuito, ou, 
pior ainda, diante do vício inerente da 
vida urbana em cobrar posicionamen-
tos públicos (ou simplesmente esperar 
alguma coisa) de deejays.
 Enfim, o raciocínio também me 
ocorre quando testemunho um gran-
de momento de um disc jockey. Meus 
amigos, MCDE, o Danilo Plessow, 
é um espetáculo. É tudo que espero de 
um DJ de alto nível, isto é, um filho da 
p*** com repertório extraordinário e 
capacidade de costurar esse repertó-
rio como um alfaiate parisiense. Um 
bom DJ, via de regra – há várias exce-
ções –, é um nerdalhaço que poderia 
passar 714 noites em um porão, desde 
que munido de seu acervo musical e 
de bons fones de ouvido. Um bom DJ 
tem cara de quem veio consertar seu 
computador – e provavelmente saberia 
fazê-lo. Um bom DJ provavelmente 
não sabe dançar, e é capaz de nunca ter 
tentado. Um bom DJ parece controlar 
o público como um anestesista. Um 
bom DJ surpreende e comove; traz 
tensão e alívio. Plessow possibilitou a 
imersão máxima, a chance de esque-
cer-se de qualquer outro ambiente en-
quanto ele migrava entre estilos com a 
naturalidade de um planador. À minha 
frente, um casal desferia o beijo mais 
longo do universo.
 Ao longo de duas horas (ele per-
formou por três), transitamos pelo in-
transitável com as pernas bambas e a 
cabeça leve. Por isso, foi tão doloroso 
abandoná-lo antes do fim. Não queria 
perder os mineiros FBC & Vhoor, 
afinal em nenhum outro momen-
to seria tão divertido vê-los. A dupla 
lançou Baile em 2021 e vem colhendo 
seus frutos: trata-se de um disco bem 
produzido, simples – no sentido de 
melódico e preciso, não de simplório 
– e capaz de trazer leveza. Nostálgi-
co sem ser derivação preguiçosa; atual 
sem ser besteira efêmera; social sem 
ser pregação enfadonha, Baile é, entre 
adjetivos e adjetivos, prato cheio para 
quem viveu o Miami bass e seus filhos 
brasileiros, do Furacão 2000 a Claudi-
nho & Buchecha. Também era o único 
material das atrações que eu conhecia 
previamente.
 Assim, migramos para ver essa du-
pla em alta, não sem antes, no mesmo 

palco, enfrentar intermináveis 15 mi-
nutos do que parecia uma playlist au-
tomática das Lojas Renner – era um 
DJ. Doía não estar no MCDE, e, prin-
cipalmente, doía ouvir entulhos como 
‘Anunciação (douchebag remix)’. Passado 
o Tártaro, Vhoor assumiu a brincadei-
ra com o batidão melódico que esperá-
vamos, então passou a ser acompanha-
do por FBC, quando surgiram os hits 
de Baile. Empolgante, o show como-
veu, mas surpreendeu menos que seu 
momento inicial: ‘Quando o DJ toca’, 
‘Delírios’ e ‘Não dá pra explicar’, por 
sua vez, já são clássicos no cânone da 
minha vida.
 Então, às 3h da manhã, após ter 
até cantado, já começava a sentir meu 
corpo novamente, o que não era bom 
sinal. Me dirigi ao “Supernova”, pal-
co da americana Avalon Emerson, 
que larga na frente por também ter o 
semblante de quem veio consertar seu 
computador. Gostava, admirava, mas 
minha bexiga e meus pés me condu-
ziam alhures. Não deixei de assistir; 
tentei prestar atenção; não saí de per-
to. Em dado momento, sentei-me. O 
fim. Àquela altura, prestava mais aten-
ção no tremor do aço que separava o 
caminho da entrada, na dispersão das 
pedras ao longo do chão, no gotejar 
da água do mictório. Eram 4h quando 
oficialmente desisti. Um pouco decep-
cionado – meu planejamento prometia 
até 5h –, mas bastante aliviado. Afi-
nal, eu havia sem dúvidas me diverti-
do abraçando, pulando e girando; um 
homem oco entre empalhados (“Uns 
nos outros amparados”), o sopro da 
madrugada dialogando com o frêmito 
das caixas, cada vez mais abafadas.
 Me direcionei à saída, a cabeça 
ainda amortecida, o corpo em piloto 
automático. Permaneceram os mais 
jovens, muitos deles mais velhos que 
eu. Tomei um longo banho. Tomei 
Dorflex. Dormi. Enquanto isso, Octo 
Octa e Eris Drew destruíam no pal-
co principal, de onde saíram às 8h. Fi-
quei sabendo que perdi.
 Ainda é cedo para uma aposenta-
doria; ainda é cedo para uma aposen-
tadoria precoce. Prestigiar um som tão 
alto quanto encantador enquanto nos 
vemos entulhados de amigos: eis uma 
das poucas válvulas de escape a que 
temos acesso em uma vida cansativa, 
repetitiva em seus métodos (“Nossas 
vozes dessecadas; Quando juntos sus-
surramos; São quietas e inexpressas”). 
No domingo, retornei a Curitiba, no-
vamente de ônibus. Uma viagem in-
terminável. Tomei Neosaldina. Não 
ouvi um minuto de música: o eco do 
grave ainda preenchia a mente vazia. 
Na segunda-feira, voltei a treinar boxe 
depois de alguns anos. Teto preto, 
quase desmaiei.



 
 Todos sabemos que uma das formas mais comuns de o ser humano gastar os dias de férias ou de 
feriado prolongado é simplesmente arranjar pra cabeça e se desanimar em atividades que (I) cansam; (II) 
gastam demais; (III) não fazem os filhos dormirem mais cedo ou (IV) os vizinhos fizeram antes e gostaram. 
Pensando nisso, a Incorporadora RelevO traz em caráter experimental, mas comprovado extrassensorial-
mente, uma experiência única que envolve o melhor do resort natural por meio da união entre entropia 
saudável e baixo custo.
 Localizado em Botucatu-SP,  a dez minutos de Dois Córregos – e a oito de onde um antigo guarda 
florestal da região está deitado há três meses, mas ninguém teve coragem de confirmar seu estado vital –, 
o RELEV’OTEL FAZENDA busca desconectar a família do caos do mundo contemporâneo, trazendo-a 
ao coração do caos natural. Para descobrir sua localização, é preciso perguntar ao Gringo, expressivo per-
sonagem local (e muito fácil de encontrar, pois ninguém mais usa sunga e chicote na mata).



RELEV’OTEL FAZENDA
Natureza, diversão e punição!

Cozinha Criança Lúdica
O que leva uma família a um resort? Em essência, a possibilidade de 
finalmente ocupar o filho arteiro enquanto os pais repõem vitamina D 
de forma orgânica e, quem sabe, acariciam-se depois de anos. Com isso 
em mente, a Cozinha Criança Lúdica não só incentiva, mas também 
obriga o pequeno e respondão Bruninho a acertar o molho do mignon 
à mostarda, impondo uma competição direta com outras crianças bir-
rentas em turnos de 14h de trabalho. Não nos responsabilizamos pela 
ingestão de brinquedos no espaço, tampouco pela confusão entre “sem 
glúten” e “sem grude”.

Trilha do caubói
Basicamente, nesse trajeto, é o cavalo quem anda em você. Ciente de 
que a maioria dos pais já conta com problemas cervicais próximos da 
condição crônica, nosso hotel-fazenda disponibiliza cascos de qualida-
de, além de estribos e rédeas que não marcam na pele. Nossos cavalos 
treinados jamais se assustam com animais que possam atravessar a trilha, 
estimulando, inclusive, que o hóspede não demonstre se assustar com 
as jaguatiricas que às vezes visitam nosso espaço. Venha galopar com a 
gente!

Espaço Criança Contadora
“O que é come-cotas, papai?”. Passou do tempo que coisa de criança 
era brincar com massinha de modelar ou pedir ovo de Páscoa colorido. 
As demandas sociais exigem cada vez mais que os pais capacitem seus fi-
lhos para as dificuldades da vida adulta, principalmente no que ela con-
tém de burocrática, entediante e destituída de hormônios. Para tanto, o 
Espaço Criança Contadora faz simulações de Imposto de Renda com 
infantes, mas sem restituição – e com uma ou outra punição simbólica 
em caso de erro na declaração. Skin in the game!

Centro Espiritual Patada de Puta
Massagem violenta que alivia as dores ósseas, musculares e metafísi-
cas. O CEPP não distingue etnia, credo, gênero, nada: basta adentrar o 
escuro chalé e aguardar as mãos (e utensílios) das nossas profissionais 
removerem a alma do seu corpo sem extraírem uma só gota de sangue!

Brigada de Primeiros Socorros
Extintor lúdico: porque aqui o incêndio é brincadeira. Na nossa briga-
da, a criança-bombeiro é a verdadeira estrela. Também é o verdadeiro 
bombeiro, afinal isso economiza custos notáveis. Basta assinar alguns 
papéis de transferência de responsabilidade e, voila, todos saem ganhan-
do: a criança, que finalmente pode brincar com o extintor; o hotel, que 
se vê protegido e isento de culpa; e os pais, distantes e entregues à mão 
invisível do destino.

Suíte Mandela
Muitas vezes o cidadão com ambições intelectuais não consegue o 
tempo necessário para ler aquela biografia importante de personali-
dades que mudaram o rumo da história. Mas e por que não aprender 
enquanto se hospeda? Assim, a Suíte Mandela simula, com toques de 
hiper-realismo, as principais passagens da vida do estadista sul-africano, 
tornando os problemas estruturais da suíte em lições de humildade e 
de crescimento espiritual. Ao fim da hospedagem, o cliente publica suas 
memórias por um preço módico pela editora do hotel.

Salão BetKids 
“Divórcio dos meus pais em 2028 pagando 4.50!”. “6.10 pra Tami-
res engravidar de um integrante de torcida organizada!”. “Apenas 1.75 
pro Juca ter alguma overdose ao longo da vida!”. Patrocinado por 
BETfirme, BETão, RealBETis, PitacoDaRainha, BETcarvalho, 
macBET, BEToneira, Aposta-Mãe.
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     Foi no quinto mês de 2015 que o universo pôde 
assistir ao último episódio de Mad Men (AMC, 
2007, sete temporadas). Portanto, já faz sete anos que 
a série criada por Matthew Weiner encontrou seu 
desfecho. Como passa o tempo…

     Mad Men acompanha Don Draper ( Jon Hamm), 
diretor criativo em uma agência de publicidade, do 
início até o �m da década de 1960. A partir do 
protagonista garanhão, testemunhamos o 
desenvolvimento de seus colegas, familiares e – tão 
importante quanto – fantasmas do passado.

     A série remete imediatamente a belas roupas, belos 
cenários, belos coquetéis e muitos cigarros, e trabalha 
diretamente com a ideia de identidade. Mas o ponto 
nevrálgico dessa obra-prima audiovisual, cuja 
elegância narrativa consegue superar a dos trajes, 
cenários e coquetéis, é mesmo a solidão.

     Mad Men vive sempre sob um cinismo saudável. 
Isto é, não aquele absoluto, que não enxerga valor em 
nada (“Um cínico é um homem que sabe o preço de 
tudo, mas o valor de nada”, Oscar Wilde, 1892). A 
partir disso, a série nunca deixa de se con�gurar 
segundo a condição de que todo homem é uma ilha 
(logo, discordando de John Donne).

     Não há intimidade que não possa ser traída; não 
há comunicação imune ao não dito; não há 
con�ança inquebrável. No cerne de todas as suas 
relações, o ser humano permanece, em última 
instância, sozinho. Se a �loso�a da série discorda 
de Donne, concorda com Joseph Conrad (1899): 
“Vivemos como sonhamos – sozinhos”.

     Essa constatação não repele senso de humor, 
muito ao contrário. Mad Men é engraçada, 
exponencialmente engraçada conforme conhecemos 
seus personagens (e, consequentemente, suas 
fraquezas). Ao unir esses dois elementos e 
expressá-los sempre com sutileza – e, agora sim, em 
belos cenários, belos trajes e belos coquetéis –, a 
série se consolida como um produto inesquecível.

     Da literatura americana do século 20, Matthew 
Weiner absorveu quatro in�uências bastante 
explícitas: A nascente (Ayn Rand, 1943); O homem 
no terno de �anela cinza (Sloan Wilson, 1955); Foi 
apenas um sonho (tradução adotada para 
Revolutionary road, Richard Yates, 1961) e os 
contos de John Cheever (compilados em �e stories 
of John Cheever, 1978; no Brasil, em 28 contos de 
John Cheever).

     Um dia, escreveremos sobre a in�uência de cada 
uma delas. Por ora, restam a menção e as 
recomendações. Passados 15 anos da estreia e 
sete do encerramento, não há qualquer sinal de 
envelhecimento. Tampouco haverá, pois Mad 
   Men examina com enorme sensibilidade as 
     fraquezas da natureza humana. E esta, como bem 
        sabemos, nunca muda – “os seres humanos 
          continuam os mesmos, com mais ou menos 
            dentes podres” (2012).
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AGORA É CINZA
Alcebíades Maia Barcelos ‘Bide’ — Armando Vieira ‘Marçal’
1933 

Agora é Cinza foi apresenta-
da em 1933 pela Escola de Sam-
ba Recreio de Ramos na versão 
composta apenas por Armando 
Marçal, chamada Tu Partiste. 
Mais tarde, naquele ano, Marçal 
retrabalhou a música com Alce-
bíades Barcelos (Bide), mudan-
do o título para Agora é Cinza. 

O primeiro a gravar essa 
canção foi Mário Reis em outu-
bro de 1933, acompanhado pe-
los Diabos do Céu e conduzido 

Rio, da Elenco. A gravação, ar-
ranjada por Lindolpho Gaya, foi 
relançada em 1967 na compila-
ção O Melhor do Samba!.

Originalmente, Marçal e Bide 
ofereceram duas canções a Reis, 
Agora é Cinza e Durmo Sonhan-
do, ao que Reis teria respondido 
que Francisco Alves deveria es-
colher primeiro. Se é verdade, 
tratou-se de um gesto amigável, 
afinal Reis e Alves, ambos gran-
des estrelas àquela época, não 

por Pixinguinha. A gravação foi 
lançada em dezembro de 1933 
como lado A de Doutor em Sam-
ba e chegou ao número 52 das 
paradas anuais. Ao longo da se-
guinte temporada de Carnaval, 
o samba fez tanto sucesso que 
Mário Reis tratou de gravá-lo 
novamente em março de 1934, 
versão que alcançou a terceira 
posição das paradas anuais. Em 
1965, Reis gravou Agora é Cinza 
outra vez em seu disco Ao Meu 

queriam mais competir um com 
o outro para gravar músicas 
idênticas. No fim, porém, Alves 
preferiu Durmo Sonhando, que 
se provou comercialmente inefi-
caz, e Reis gravou Agora é Cinza 
– por sua vez, um grande hit.

Apesar de seu sucesso ini-
cial, o samba não foi utilizado 
por outros músicos, exceto Ca-
rolina Cardoso de Menezes, que 
gravou uma versão instrumental 
lançada como lado B de Palpite 

Infeliz, de Noel Rosa, em 1941. 
Apenas depois de Zaccarias lan-
çar a música como lado A em 
1954 – 21 anos depois de sua es-
treia –, outros cantores e músi-
cos passaram a gravar Agora é 
Cinza, com mais de 130 versões 
trabalhadas até hoje. Em 1975, 
um júri liderado pelo produtor 
musical Marcus Pereira elegeu 
Agora é Cinza como melhor 
samba de todos os tempos.

RelevO apresenta Brazilliance:
a música do mês para o conhecedor sofisticado!

Ouça as gravações por meio do código
QR ou conheça a canção nº 121 no 

B R A Z I L L I A N C E . w o r d p r e s s . c o m 
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Ana Vilalta

fonte azul

você está parada na beira do lago, e a água corre-corre-corre e os seus dedos tocam o 
espelho ondulante,

e os seus joelhos estão afundados na grama úmida, sujos de terra-terra-terra e o 
cheiro na sua pele é selvagem,

você se olha, no fundo, afundando, sumindo, deixando para trás um rastro de você,
você é a mulher dentro e a mulher fora.

 
você quebra o espelho e guarda os estilhaços, você anda com os estilhaços no 
bolso para se lembrar de quem você é de vez em quando, porque você sabe que, 

se pedissem para
você desenhar o seu rosto você não saberia, você não saberia, você não saberia

nem por onde começar.
por onde começar?

você não consegue achar a primeira costura, o primeiro sinal de você,
você é a mulher sem história de origem.
quando você notou que você era você?

quando você passou a identificar esse rosto como o seu rosto?
você é a mulher dentro e a mulher fora.

 
você é a bailarina na caixinha de música,

rodando-rodando-rodando sozinha,
ao som de uma música triste composta por um homem.

você não dança o sofrimento feminino.
você lê o poeta que descreve minuciosamente mulheres, você lê o poeta que só 

enxerga mulheres e mortes porque as duas são relacionadas, não são?
a mulher e o corpo,

e então você lê o poeta que só consegue amar a mulher depois.
talvez ele tenha a amado quando viva, você racionaliza,

porque ele fala do brilho dos olhos dela e da fonte,
espere, a fonte é azul?

não consigo me lembrar se a fonte é azul.
a fonte é muito importante no poema,

como que esqueci a cor da fonte?
 

bom, eu não consigo explicar, eu não consigo-
é que às vezes eu me esqueço-

eu sou a mulher dentro e a mulher fora.
a mulher no lago,

a mulher sem história de origem,
a mulher bailarina,

a mulher morta que o poeta não consegue amar
 mais do que a fonte.
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Emily Dickinson

Traduções de João Moura Fernandes

“I’ve seen a Dying Eye” (fascículo 31)

I’ve seen a Dying Eye
Run round and round a Room—
In search of Something—as it see-
med—
Then Cloudier become—

And then—obscure with Fog—
And then—be soldered down
Without disclosing what it be
’Twere blessed to have seen—

“Eu vi um Olho quase Morto” 

Eu vi um Olho quase Morto
Rodar rápido o Recinto —
Em busca de Algo — parecia —
Então tornar-se nublado —

E então — entrevar-se em Bruma —
E então — lacrar a junção
Sem desvelar aquilo que
Há de ter visto por bênção —
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Robert Frost

Fire and Ice

Some say the world will end in fire,         
Some say in ice.             
From what I’ve tasted of desire         
I hold with those who favor fire.     
But if it had to perish twice,             
I think I know enough of hate             
To say that for destruction ice             
Is also great                     
And would suffice.       

Fogo e Gelo

Dizem que o mundo acaba em fogo,        
Dizem que em gelo.                
Conheço o desejo, seu gosto,            
Por isso apoio quem diz fogo.            
Mas, se um duplo fim for batê-lo,        
    
Penso saber tanto de ódio,            
Que, para destruição, o gelo            
Também é ótimo,                
Um bom flagelo.   

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 em-
boscadas, a voz de André Giusti é livre. Sua poesia também. 
Por Alberto Bresciane

www.editorapenalux.com.br
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Marlon Grando

Distimia

 —    Ulisse Antenor Segundo —
chamou-me o pilantra. No primeiro 
momento, mal desconfiei do caráter 
vil do sujeito, mas isso é benevolência 
minha que não quis julgá-lo de ante-
mão pela arrogância como puxou o 
“r”. Levantei-me e estendi a mão da 
afeição ao rapaz, era um rapagão que 
a idade escorregava, pela calculado-
ra de minhas vistas, entre os 28 e  35 
anos — se a diferença de uma idade à 
outra incomoda o leitor matemático, 
coloco toda a culpa na barba e naquela 
bigode. Ah! Aquele bigode… decerto 
havia deixado crescer para esconder 
o horrendo quadradinho de Adolf, 
que agora fazia-se oculto sob aquela 
monstruosidade pontuda, toda estica-
da, abaixo do faro — como era pon-
tudo aquele bigode! Chaplin também 
tinha um quadradinho, eu sei, mas é 
que, quando se trata de arquitetura de 
bigodes, o que conta é a contamina-
ção pela contiguidade ao espírito do 
sujeito. Ora, e, se não sabe, lhe digo 
que o espírito está mais à boca, pois 
é do esterco que expomos ao mundo 
que brotam as flores ou nos rondam 
as moscas. Disso tudo depende de 
quais meras palavras banham-se de 
nossa saliva antes de dar o ar da graça 
ao mundo — mais tarde meu espírito 
viera me dizer que só o puxar do “r”, 
quando o sujeito chamou por mim, fi-
zera com que os olhos de minha alma 
lacrimejassem. Curioso: não sabia que 
alma também tem bafo.
 Onde eu estava? Quase me perco 
nesse papo que ia dar numa Odonto-
logia dos Espíritos — fica aí um alvi-
tre de título para a obra dum próximo 
Kardec. Ah, me lembrei! Chamou-me 
pelo nome o sofista. Entramos, e, de-
pois de estender-lhe a mão da afeição, 
de relance, pude ler o nome em seu 
jaleco. “Boa tarde, Marcelo” — disse 

eu. Ele estava às minhas costas a fe-
char a porta do consultório e respon-
deu-me de uma maneira tal que me 
arrepiou a espinha dos bons modos:
 —    Doutor. Por favor — corri-
giu-me orgulhoso.
 —    Desculpe, Doutor, não sabia 
que não gostava do próprio nome — 
retorqui preocupado por ter, não sei, 
pensei talvez ter fincado o dedo numa 
ferida de infância que fizera de seu 
nome pior do que um apelido jocoso 
temperado por maldade. Mas esse não 
era o caso.
 —  Não há problema algum com 
meu nome — disse-me ele —, ape-
nas tenho apreço por ser reconhecido 
como doutor, afinal — riu, claramen-
te, de escárnio —,  deveria ganhar 
algo, além do diploma, depois dos 
seis anos de graduação. O senhor não 
acha? — não, não achava. Mas a prin-
cípio não disse nada. Apenas ouvi. E a 
cada palavra que esvaía do cemitério 
de moscas da boca daquele sujeito, me 
dobrava uma ruga da testa. No final 
da consulta, descobri algumas que não 
tinha e penso eu que nascera-me uma 
nova.
 —  Mas o Doutor tem doutorado, 
Marcelo? — perguntei num tom ame-
no, porém num franzir danado. Se me 
lesse o rosto, notaria o emergir da rai-
va, mas era jovem e confiava demais 
nos ouvidos. 
 —    Não — me disse ele —, mas 
médico é doutor e sempre vai ser, não 
é verdade? — amigo leitor, a cola da 
moral grudou-me na cadeira, pois 
quase me avoei sobre aquele cidadão. 
O safado perguntou-me reavivan-
do o escárnio do riso, quase não me 
aguentei, queria por demais deixar 
aquele consultório ou gastar meu réu 
primário depois de mais de meio sé-
culo nesse Brasil — ora, sou eu mais 

velho e mais ardente que a democra-
cia mesma. Mas a consulta custara-me 
três garoupas, meia e um rabo; era li-
nha demais para não fisgar a receita. 
Então fiquei. Também porque à noite 
minha esposa serviria sopa de feijão e 
esse gasto de réu primário faria com 
que eu a comesse já fria, e o leitor sabe 
bem que no requento da sopa não se 
perde o sabor, mas perde-se o gosto 
da companhia — ela sempre foi de me 
esperar para jantar.
 A consulta seguiu-se por uma bre-
vidade sem minha resposta — ai, mas 
que o silêncio me coçava os cabelos 
d’ouvido. Não sei, mas acho que fora 
por questão dum tão longo cultivo de 
um jardim tão florido e airoso em meu 
espírito, que ele acabou por tornar-se 
nicho para amiúdes visitas de queridos 
passarinhos que, quando o canalha me 
perguntou qual era o motivo da con-
sulta, esvaiu-me da toca a mais bela 
João-de-barro:
 —  Não tem doutorado, não é 
doutor!
 Diplomata leitor, perdoe-me, achei 
eu que a João-de-barro já estava pre-
sa à eterna alcova, mas acho que fora 
coisa de dilúvio em espírito, porque 
suei de nervoso — culpa do patife. 
Molhou-se o barro, ruiu a parede e 
ela alçou voo. Ai, como foi lindo e li-
bertador esse bater de asas, quase me 
esqueci que estava ali por um dissabor 
de enfermidade. O calhorda ousou 
remediar a situação com uma dúvida 
agridoce, mas eu sabia que a doçura 
era só formalidade:
 —   Não precisa se exaltar, Seu An-
tenor. Por algum acaso o senhor tem 
doutorado? É por isso que se ressabiou 
todo por me chamar de Doutor? Veja 
bem — quase causara-me um infarto 
as palavras que se seguiram, ao menos 
estava num bom lugar para ser atendi-

do por um outro médico, mas ele não, 
ele nunca! —, NESSA IDADE não 
faz bem se exaltar desse jeito assim do 
nada, vou te receitar uns calmantes, 
inclusive, há quanto tempo o senhor 
não se consulta com um psiquiatra? Eu 
tenho um amigo ótimo que posso te 
recom…
 —  Olha aqui, seu pilantra! Meu 
rapaz, você tem que aprender a res-
peitar um senhor de idade. Fica se di-
zendo “Doutor, Doutor”… “Doutor” 
uma ova! Tá roubando esse título por 
quê? Por acaso é palmeirense? — o 
desgraçado trajou-se de novo do es-
cárnio para me responder, aos risos:
 —  Sou sim — riu o patife. Ai, 
que me deu um tremelique esse atre-
vimento — não vai me dizer que o 
senhor é corintiano? Se acalme, Seu 
Antenor.
 —   Fique sabendo você que eu não 
torço pra time nenhum, e que quem se 
ocupa com isso de torcer é vagabun-
do que não tem nada pra fazer… ah, 
é palmeirense, é?! Saiba que esse seu 
diploma cheira a chiqueiro! — disse e 
fui catando minhas coisas e tomando 
meu rumo para fora do consultório. 
Xinguei, não omito ao leitor, a verda-
de tem de ser dita, mas fora para ali-
viar a alma que o desgraçado me fizera 
pesar. Ia saindo aos xingos e ele veio 
atrás:
 —  Seu Antenor — ainda ria o 
corno — volta aqui, Seu Antenor — 
tentou impedir-me de deixar a con-
sulta. Ainda fosse quatro, cinco, oito 
garoupas! Eu que não aguentava aque-
le desaforo! De costas mesmo, disse:
 — Vai tomar nessa boca sua, ra-
paz! Pilantra! — tendo como plateia 
os arregalados olhos dos pacientes que 
aguardavam do lado de fora do con-
sultório, o miserável tentou manejar a 
situação com uma piada:
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 —  É cu, Seu Antenor! O senhor 
falou errado, confundiu o cu com a 
boca — disse forçando um riso à pla-
teia — era pânico do vexame. Foi aí 
que todo um aviário esvaiu-se de mi-
nha alma. Platonicamente, sem equí-
voco algum, apanhei o pássaro que 
mais apetecia ao momento e o respon-
di:
 — A diferença de cu e boca você 
sabe, né? Mas entre uma graduação e 
um doutorado parece mais difícil pra 
você, né?! Safado! Seu moleque, patife! 
… Aliás, vai é estudar! Talvez um dou-
torado lhe ensine a não chupar o dedo 
depois de fazer um exame de próstatas 
em um paciente! Viu? Seu consultório 
fede a mormaço de cu! Fedorento! — 
dei-lhe as costas e fui embora.
 Não sei bem dizer ao leitor qual 
fora o melhor dessa história, se foram 
as ofensas ao calhorda ou as risadas dos 
outros pacientes ao ouvirem minha 
réplica ao patife. Mas, cá entre nós, 
vos revelo qual fora: cheguei cedo em 
casa e a ajudei a fazer a sopa, na ausên-
cia de pimenta, relatei a ela o remoque 
de mais cedo. E o melhor da noite… o 
melhor foram seus risos ao me ouvir. 
Minha querida… sinto saudades.    
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Vanessa Londoño

Trecho inicial de Cerco animal (Editora Peabiru, 2022)

 Durante muitos anos existiu um 
cemitério de navios instalado em fren-
te à minha casa, ocupando toda a área 
da janela. Olhar para aquilo me causa-
va uma dor quase física, parecida com 
a dos vasos sanguíneos rompidos, ou a 
da cãibra, que imprevisivelmente des-
via a curvatura estável do músculo — 
e isso me deixava nervoso. Eu obser-
vava os barcos morrendo, deixando-se 
devorar pelo salitre, com a superfície 
cheia de úlceras, de escamas produzi-
das pela ferrugem, e me lembrava das 
viagens de canoa no Don Diego, via-
gens que eu poderia ter feito nadando, 
mas que preferi embarcar, pelo simples 
prazer da mobilidade, da locomoção, 
de me sentir flutuar. Lembrava-me 
também do registro de outros trajetos, 
mais longos e de barco, com os resquí-
cios de salitre no rosto e resistindo à 
interminável crueldade do sol, sentado 
à frente, entre a carga e as galinhas, 
enquanto o corpo do barco atravessava 
o sal, arrasava o campo plano da água, 
rompia o oceano em aparas como se 
removesse parafina. Da viagem eu 
gostava de tudo, até do repouso, até 
dos saltos entre as ondas e da sensação 
de que o navio restaurava seu lugar no 
oceano com um antigo senso de pro-
porção, e gostava também do som da 
bandeira ao vento, incapaz de des-
crever qualquer curso, simplesmente 
alvoroçada. Sempre me pareceu que 

nas viagens os dias começam a retro-
ceder como numa velha máquina de 
microfilmes, que lentamente recolhe a 
paisagem em direção a um nó. E que 
a memória tira a poeira de seus monu-
mentos e os leva para a rua, que não 
há escolha a não ser caminhar para en-
contrá-los e reconhecê-los. Tudo me 
persegue, todas as coisas, até mesmo 
as pessoas, até suas posturas, os anéis 
nos dedos, todos os tipos de memórias, 
mesmo aquelas vagas em que mal a pa-
lavra me toca e já não consigo retê-la, 
mas dois tipos em especial. Um deles 
vem de um estímulo provavelmente 
artificial, criado pelo apetite desorde-
nado de querer lembrar, ou por uma 
beleza inútil que não descansa; a ima-
gem incerta de algo que escapa, uma 
memória que transpira mentira: dois 
coelhos cruzam o pomar, mas eu te-
nho braços muito curtos para agar-
rá-los. E quando me baixa na cabeça 
essa imagem alquebrada, tão pequena 
quanto uma lasca de memória, ouço 
minha mãe dizer uma coisa plástica e 
dura, algumas palavras honestas ditas 
com toda a simplicidade: Esse sol não 
esquenta bem ou mal, não. Esquenta 
tudo. Ele não diz: não vou esquentar 
direito esse aqui, não. Mal também. 
A outra é uma memória mais fixa, 
implacável, sedentária, muitas vezes 
reconstruída, penso eu, pela cruel in-
fluência que exercem os hábitos: Lási-

des está deitado no colchão, vestindo 
apenas uma cueca ridícula, que lem-
bra um jeans, e me pede para subir em 
cima dele. Eu me levanto e trato de 
correr; e procuro a tartaruga entre os 
esconderijos da casa. 

 Antes de Lásides, eu não sabia que 
as axilas estão entre os braços para se-
rem checadas pelo toque pontual da 
língua — e que não estavam apenas 
resignadas às brincadeiras, ou a uma 
forma indefinida de produzir sebo 
e coceira. Quando retornava de sua 
casa, fazia o caminho de volta surpre-
so pela inesperada novidade do sexo, 
com a sensação de que suas mãos ainda 
ficavam me alisando por horas, como 
ao sair do oceano e ainda sentir o pul-
sar da maré. À noite, a casa era divi-
dida entre homens e mulheres. Nós, 
homens, dormíamos no quintal e nas 
redes, abrigados pela névoa e pelos 
ruídos dos animais; e, as mulheres, 
lá dentro, amontoadas nas esteiras de 
vime. A entrada era proibida para nós, 
à noite, mas eu gostava de fugir e espe-
rar que todos adormecessem para me 
alimentar da temperatura do ar con-
centrado, ou esfregar o rosto e os bra-
ços frios contra as madeiras capazes de 
reter o calor. No escuro, as caudas e 
peles dos animais que pendiam do teto 
adquiriam uma forma sinistra e gira-
vam com as mochilas, suspensas em 

formas mais ferozes que os próprios 
animais da selva. Às vezes, eu decidia 
sair para esperar o vento, e voltava a 
entrar para produzir a ficção de que o 
calor era maior, como quando corria 
pra fora do rio para ser coberto pela 
sensação de que a água se amornava. 
A casa dava para o mar, armada sobre 
uma colina alta e pontiaguda, mas o 
quintal descia em linha reta até o Rio 
Don Diego, que é a neve derretida que 
baixa pela encosta da serra. Se Lásides 
queria me ver, mandava uma mensa-
gem através de um dos moleques do 
Baixo Mamey, um convite para uma 
de suas aulas de desenho, e eu sabia 
que à noite teria que visitá-lo. Antes 
de sair, minhas entranhas se retorciam 
como cordas, e sentia no corpo uma 
espécie de relutância, de náusea. Ele 
tinha uma casa de bareque, com duas 
treliças penduradas no lugar das jane-
las, dessas que o estanho deixa ver sem 
que se possa olhar para dentro. Perto 
da minha casa, ao longo do caminho 
da estrada, eu tinha um esconderi-
jo debaixo de uma videira, em meio 
à vegetação rasteira, e ali guardava o 
yakna que eu trocava por uma camisa 
e uma calça — agora acho que pelo 
pudor de usar com ele as mesmas rou-
pas que usava nos meus lugares. Do 
buraco, também tirava uma lanterna 
enferrujada, que me servia para repelir 
a névoa e manter os animais fora do 
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caminho, e, ao voltar, escondia ali os 
doces ou moedas que ele me dava. À 
distância, me parecia que sobre as re-
des se derramava uma escuridão massi-
va, só comparável à que ocorria quan-
do os homens se fazem vermes, e por 
ordem de Seránkua a luz não ocupava 
os recintos da noite. Se era época de 
chuvas, as botas se tornavam excessiva-
mente pesadas de tanto levantar lama, 
e enchiam-se de água, produzindo um 
ruído pegajoso. Houve noites inteiras 
que caminhei sem luz, porque as pilhas 
da lanterna estavam gastas e tínhamos 
de esperar por dias para que chegassem 
ao vilarejo. Mas eu sabia o caminho 
de cor, a posição relativa das pedras, as 
curvas, as inclinações que para muitos 
pareciam imperceptíveis, o lugar exa-
to da cachoeira que desdobrava a água 
como um lençol. 

 Ele me tocava com a palma da mão 
aberta, estendida primeiro sobre a tra-
queia, e dali deslizava seu toque, esfre-
gava meus ouvidos com a língua, e me 
dizia, com a voz vaporosa, se mexe que 
você já tá pronto. E depois, apontando 
para a janela que dava para o cemité-
rio, gritava, essa mancha somos você e 
eu, duzentos quilos de carniça tocando 
com a ponta dos dedos dos pés o fundo 
do oceano e dando cambalhotas para 
poder respirar. Quando eu queria estar 
sozinho no meio daquela cama, tinha 

que me resignar a ficar quieto e deixar 
que meu corpo isoladamente se ocu-
passe de recolher o toque e os passeios 
pastosos da língua, enquanto com a 
mão eu tentava encontrar os rasgos do 
lençol e os atravessava com os dedos. 
Lásides havia inventado o método de 
deixar os porcos sem comida, para que 
se levantassem famintos de madruga-
da, e eu pudesse despertar com seus 
ruídos por todos os cantos da casa. Por 
volta das três da manhã eu regressava, 
o carretel do caminho fazia uma cur-
va, as subidas se tornavam descidas e 
as descidas subiam. A última coisa que 
eu via da minha rede era o amanhecer 
caindo e os navios podres balançando 
na água, naquela hora em que o mar se 
espalha livre das costuras das ondas.



Trecho de Absinto

Fátima Guedes

Eu bebo

Quando fico assim desesperada

Quem me dera ficar apaixonada

Pra encontrar o outro lado do moinho

Eu me embriago

Porque meu futuro é muito vago

Eu sinto a tua falta do meu lado

Eu bebo a tua ausência de carinho

Águas passadas

Que vinho amargo

Que gosto tão ruim

Eu tenho sede

Eu tenho medo

Do que será de mim?


