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Geraldo Lima é escritor, dramaturgo e roteirista.
Twitter: @Gerassanto.

dois corpos

D

isse-lhe, a voz sumindo no vão seco da garganta:
— Não posso encostar nem o dedo em você.
Ela fez que não ouviu — ou ouviu, mas ignorou.
Aproximou-se mais de mim. Estava tão próxima agora que o seu
cheiro batia denso e nítido nas minhas narinas. Eu senti o coração
disparar, tomado pela emoção e pelo desejo.
— Não posso. Se eu encostar a mão em você, um tanto assim,
tudo desanda. Eu perco o rumo de casa, já não vou mais saber quem
sou. Entende por que não posso?
Ela quase roçou o corpo no meu, e seu cheiro adocicado,
mistura de ervas e danação, me envolveu num transe sem volta.
Foi tudo tão rápido, tão fora do meu controle: ela pegou a
minha mão e a colocou sobre um dos seios — eu sempre quis aquilo,
desde o princípio dos tempos!
— Você não devia ter feito isso, meu anjo, foi tudo o que
consegui dizer. Depois, foi pura consumação: brasa, carvão e cinza.
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Geraldo Lima é escritor, dramaturgo e roteirista.
Twitter: @Gerassanto.

a ponte

A

rajada de vento apanhou a folha de papel jogada sobre
a ponte e a transportou numa viagem desengonçada
por sobre as águas do rio. A mulher acompanhou a
trajetória da folha até não avistá-la mais, talvez tenha caído na água
e se dissolvido toda, pensou. E no mesmo instante desejou ser aquela
folha de papel e ser arrastada pelo vento. Ser, enfim, arremessada
contra uma superfície sólida ou líquida e desaparecer inteira.
Quando pequena, ela já sentia a vertigem de se imaginar
jogando ali de cima da ponte. O corpo, como um tronco de árvore
podre, flutuava por alguns instantes e depois era arrastado
violentamente pela força da gravidade. Sua imaginação febril agia
com tanta perfeição que ela podia ouvir o som da água se
esparramando toda em ondas concêntricas assim que o corpo a
tocava.
Uma árvore de tronco podre, é assim que se sente agora. E
está prestes a romper com as raízes e tombar no vazio. Só espera a
próxima rajada de vento colhê-la sem aviso e delicadeza.
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Geraldo Lima é escritor, dramaturgo e roteirista.
Twitter: @Gerassanto.

meu irmão

A

os dezoito anos de idade, meu irmão se apaixonou por
uma mulher mais velha que ele, dona de uma casa
suspeita a duas ruas de onde morávamos.
Minha mãe caiu em desespero e se pôs a rezar, a fazer
novenas, a se valer de todos os santos. Meu pai fez o que tinha que
fazer, o que lhe cabia fazer como pai e como homem: arrastou o filho
para um canto e, com palavras duras, sem aresta, sem nada, tentou
fazê-lo enxergar o abismo do qual estava se avizinhando, a grande
merda (foram estas, na verdade, suas palavras) em que estava se
metendo ao se apaixonar por uma mulher daquela espécie.
Todas essas palavras cobertas de lucidez e aflição, todas as
rezas e súplicas dirigidas aos santos, tudo, tudo caiu entre pedras e
não vingou. Meu irmão estava surdo a todos os conselhos. Não
enxergava mais nada, por mais que a coisa pulsasse perigosamente
diante dos olhos dele.
— Vocês querem que eu me mate, é isso? — gemeu acuado
contra a parede.
Essas palavras do meu irmão, fendidas de dor e angústia, só
iriam fazer sentido para nós tempos depois. Naquele momento,
empenhados em demovê-lo daquela louca paixão, ninguém viu nelas
uma porta entreaberta à borda do abismo. Caberia à sua amante,
como muitos vaticinaram, escancará-la num gesto do mais completo
desamor.
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Claudio Parreira é escritor. Foi colaborador da
Revista Bundas, do jornal O Pasquim 21, Caros
Amigos on-line, Agência Carta Maior, entre
outras publicações. É autor, pela Editora Draco,
do romance Gabriel e também da coletânea de
contos Delirium, pela Editora Penalux. Facebook:
Claudio Parreira.

o teatro dos leões

O

Ministério quer me convencer de que os leões estão lá
fora, todos eles, e que é preciso, que eu preciso sair e
enfrentá-los todos os dias, todos os malditos dias da
minha existência, arrancar-lhes as cabeças à unha, tingir de vermelho
o amarelo da arena que é essa minha magra existência.
Isso é o que Eles, o Ministério, diz. Eu faço o meu papel desde
sempre: finjo a dor que de fato sinto, minto, visto a máscara. E os
leões rugem sim, lá fora, tanto que temo colocar a cabeça à janela:
um tiro, talvez uma cusparada, os impropérios que me aguardam
desde antes.
Um grande teatro, isso sim. Eles, o Ministério faz a parte deles
e eu a minha. As regras são claras: saia, enfrente os leões. Já fiz isso,
voltarei a fazer inúmeras vezes até o meu fim (os leões, suspeito, são
eternos) — mas sei que os leões de fato não estão apenas lá fora, na
rua, nas repartições publicas movidas a assédio & corrupção, nos
assentos higiênicos das imaculadas instituições bancárias que
emprestam dinheiro a troco de almas. Os leões estão aqui, entre
estas quatro paredes, dentro, fundo, cânceres impregnados na alma.
De nada adiantam a quimioterapia e as orações: mais cedo ou mais
tarde tudo se torna metástase.
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Claudio Parreira é escritor. Foi colaborador da
Revista Bundas, do jornal O Pasquim 21, Caros
Amigos on-line, Agência Carta Maior, entre
outras publicações. É autor, pela Editora Draco,
do romance Gabriel e também da coletânea de
contos Delirium, pela Editora Penalux. Facebook:
Claudio Parreira.

próximas instruções

F

az três dias que recebi a mensagem, por telegrama, como
antigamente:
Hoje contar passos
Amanhã contar piscadas
Depois agradecer durante todo o dia a nossa infinita bondade
Aguardar próximas instruções
Refleti: seria arriscado não fazer o que Eles recomendaram.
Mas achei muita ousadia, tanto que desde então não me movo,
reduzi as piscadas ao mínimo possível e todo santo dia amaldiçoo a
infinita bondade dos meus algozes.
No mais, apenas aguardo as próximas instruções. Isso deve
atenuar a minha pena, seja ela qual for.
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Germano Xavier é mestre em Letras pela
Universidade de Pernambuco – UPE, jornalista e
um dos editores do Jornal de Literatura O
Equador das Coisas. Seu livro de contos Sombras
adentro foi finalista do IV Prêmio Pernambuco
de Literatura (2016). Escreve há 9 anos o blog O
Equador das Coisas.

o anjo excedente

a

continuação para o conto “Réquiem por um fugitivo”,
de Caio Fernando Abreu

gora, sempre que entro no quarto que foi de minha
mãe até o dia em que ela partiu para a outra terra,
para a outra parte desse mundo, tão existível e
desconhecida tanto por mim quanto por você, sou levado a caminhar
por toda a área do pequeno e misterioso cômodo. todo dia, antes de
abrir a porta, um pensamento atravessa minha mente e é como se,
no fundo de mim, eu ainda acreditasse que descerrando aquela porta
rústica a encontraria deitada em sua cama, vestida com aqueles
olhos de preguiça típicos de quem está desadormecendo e que, aos
poucos, a veria espreguiçar-se belissimamente, como que
pressentindo ali a minha presença. por isso, antes mesmo de pôr as
mãos na fechadura, algo estranhamente sublime me acontecia e, de
súbito, uma força leve cobria meus dedos e punhos, fazendo-me
lançar sobre o gélido ferro da porta mãos que não eram as minhas,
de tão exageradamente suaves e delicadas. o quarto ditosamente é o
mesmo. foi de minha vontade deixá-lo do mesmo modo como minha
mãe o deixou, antes de partir em definitivo. a cama permanece no
centro, majestosa, com um ar de trono peculiar, penso, a uma rainha
que é imortal. o criado-mudo encostado na parede, ao lado direito da
cama, com sua parte marmórea brilhando de tão encerada. o abajur
com a lâmpada azulada que ela usava porque tinha receio da
escuridão total do quarto. o chapeleiro onde pendurava suas bolsas e
cintos, a pequena estante negra, sua caixinha de música, suas poucas
joias e alguns penduricalhos. tudo guardado no encanto do amor,

| página 11 |

| revista gueto |

| edição trimestral número um |

como se o ato de guardar os seus objetos far-me-ia estar também a
guardar para sempre a sua imagem em mim. deus sabe como dói o
peito quando me invisto naquele setor da casa, como me acerco de
uma falta de ar que me comprime o corpo. só não há mais o velho
guarda-roupa, mas isso não tive como evitar. existe uma forma de
lembrança que é aterradora. hoje, depois de revê-lo partir junto a
minha mãe, no filme de nossas existências, ruflando suas asas e
atirando-se sem medo ao mundo imenso dos mundos, através da
janela desse quarto, eu me pergunto por que razão não tive forças na
voz para lhe dizer alguma coisa, nas vezes que o vi, alguma palavra
que fosse ao menos amiga e carinhosa, e que lhe confortasse um
pouco ou lhe dissesse que eu me sentia bem sabendo que estava ali,
dentro do móvel preferido de minha mãe, protegendo-a contra
qualquer mal possível, protegendo-me também, mesmo você não
suspeitando disso, apenas com a sua forte presença. quando penso
que perdi todo esse tempo, que não fui capaz de abraçá-lo sequer
uma vez, que não arranquei para fora o meu orgulho hipócrita para
dizer do meu amor por você, vejo o quão devo ter sido um filho ruim,
um filho indigno, sem amor no coração. eu que passei todos aqueles
anos desconfiando de você, sem saber quem realmente era, o que
pretendia, o porquê de viver naquele canto tão escondido da vida,
completamente retorcido, amordaçado por um ar preso, morando
dentro do guarda-roupa da minha mãe, despedaçando-se aos
poucos. demorei muito para acreditar na ideia de que minha mãe era
o fator dissonante de toda essa história. ela havia mentido para mim
e eu fui caindo em sua teia sem maldade, aprisionado como um
inseto perdido na selva das coisas. mas ela fez tudo ser desse jeito
porque, antes de tudo, ela me amava como a um filho legítimo, que
tinha dentro de si o mesmo sangue que nela corria. por isso não
guardo mais mágoa, o tempo nos previne de muitas judiações e por
vezes apaga o que é para se ter piedade. e aquele meu ar de
mediocridade diante de mim mesmo, do poder revelador de minha
face, assim como a ausência de um algo que me avisasse acerca da
real direção dos ventos, para onde iríamos todos, aonde
chegaríamos, o que encontraríamos no final do corredor da vida ou
em uma de suas inúmeras curvas, aquilo tudo me fazia pensar duas
vezes, antes de fitar a verdade que existia dentro daquele seu olhar.
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você soube nos auxiliar sem mexer suas asas. a vida parecia mais
limpa quando eu saboreava um pouco de sua realidade. era como se
uma criança, carregada pelo pai numa estação repleta de pessoas,
tomasse o rumo certo-incerto de sua liberdade e, a partir de uma
fuga, começasse a se descobrir, desabrochar-se como faz uma luz ao
se acender em câmera lenta. eu retrago esses fatos à tona porque
hoje é, talvez, o dia mais importante da minha vida. sozinho nessa
casa, ao longo de dias na companhia da tristeza e do sofrimento,
coisas fantásticas me aconteceram. paulatinamente, meu corpo
sofreria alterações profundas. sem dor sentir, duas pequenas asas
nuas de pena brotariam em minhas costas. não fora derramado
sangue, nem feito quaisquer intervenções cirúrgicas para tal.
simplesmente um par de asas nascera em mim e, ao transcorrer das
horas, elas ficariam preenchidas com alvas penas, essencialmente
macias e confortáveis. intrigantemente, diferente do que poderia ter
ocorrido com outra pessoa, aceitei a mutação como um adolescente
aceita o engrossar de sua voz, no início da puberdade. confesso que,
por diversas vezes, esbarrei o meu novo órgão na estreita porta da
cozinha, ainda desacostumado com o volume, e também no box do
banheiro, quando, distraidamente, deixava o sabonete escorregar de
minhas mãos e dava os volteios necessários para apanhá-lo
novamente, mas nada que me fizesse sentir ojeriza por estar a
carregar em meu dorso um par de asas angelicais. desde aquele
primeiro dia de mutação, percebi que você era o meu pai. sim, eu sou
o teu filho, posso exclamar, um legítimo anjo como você também o é.
e hoje, pai, hoje é o dia que voarei pela primeira vez. eu decidi tudo,
é o meu mais íntimo desejo. vou sair pela mesma janela que o senhor
saiu. vou alcançar os galhos mais altos da nossa árvore, e com toda a
força que tenho te encontrar. sou a criança liberta de qualquer
amarra, que jamais se esquece de pagar pelas imateriais fortunas
adquiridas. sou o filho que viu o pai sofrer e nada fez por não saber,
simplesmente. hoje habitarei o mundo por sua causa. e vai ser
agora...
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Munique Duarte nasceu e vive em Santos DumontMG. É jornalista sindical, formada pela UFJF. Tem
textos publicados em sites, revistas e jornais
literários. Lançou Espelho Oxidado (contos) em 2014
e O salto do guepardo (romance) em 2015. Bloga
em Textos Imperdoáveis.

o mar sempre tem razão

V

isto de cima o mar é uma grande placa azul que nunca
erra. O mar sempre tem razão. Balançando na pequena
barca, as certezas também balançam. Mas certezas são
inabaláveis. Em seu vestido preto de corte duro pensa no mar e suas
conclusões. As águas correm com força e sempre chegam. Não
importa aonde ou como, mas sempre chegam. Chegar era o objetivo
da pequena viuvinha em trajes sérios. Viúva de seu próprio passado
morto. Ao redor, alguns olhares a espetam. A tarde demora a findar.
O sol apareceu depois de quatro dias, retirando o cinza das águas
frias. O destino ainda está longe. Requer muitas noites de sono.
Pesadelos a atormentavam. O minúsculo navio era sempre atingido
pelo inimigo e levava horas cruéis para adormecer na areia do fundo
do oceano. Lentamente despedia-se do horizonte. Ela sempre
desmaiava e acordava respirando debaixo d'água em outra cidade,
cheia de flores e mulheres e homens ruivos que a ofereciam mais
flores e casas para se hospedar. Falavam um idioma estranho, com
muito requebrar de língua, mas compreendia e rejeitava as
hospitalidades, até acordar no frio da madrugada sobre um fino
colchão sujo. Mulheres para um lado, homens para o outro. Mas o
dia era de todos tomando sol sobre o casco do navio. Lagartos
enjaulados na esperança de rotinas melhores.
Sozinha, não tinha mais passado. O sangue em suas veias não
se repetia em mais ninguém. Viuvinha de olhos secos. A vinte seis
dias de seu destino. Apenas uma lembrança a assaltava. Uma casa
enorme, muito antiga, com portas enormes onde passaria um
gigante. As janelas com os vidros meio quebrados. As escadas com
degraus de castelo. Todas as camas pareciam de livros encantados,
com lençóis muito brancos. Havia um homem que sempre dizia que
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ela era o seu tesouro. Imaginava um baú com moedas faiscantes e
colares de pérolas. Todas as pérolas do mundo. O homem a tirara da
rua. Ela adorava comer batatas no fim da noite. Seu quarto era
pequeno, com perfume de amora. Era um mistério de onde vinha o
perfume. Assim como a visita de tantas pessoas que acontecia nos
fins de semana. Ficava a maior parte do tempo no quarto, brincando
com uma boneca vestida de rosa. Às vezes, passeava no jardim com o
homem que resolveu criá-la. Ele era calado, já bem velho. Sempre
dizia que um dia ela estaria pronta. E que seria a mais linda de todas.
Não entendia nada já pensando nas batatas do jantar.
Um dia um homem calvo entrou em seu quarto. Ela nunca o
havia visto pela casa. Vestia-se bem. Fechou a porta e começou a
conversar assuntos simples. De olhos vivos ela o observava. Os olhos
deles pareciam duas bolotas de ferro frio. Naquela noite enjeitara as
batatas do jantar. Uma dor lhe subia do umbigo e fazia seus olhos se
encherem de lágrimas. Lembrava-se das mãos geladas do homem
com olhos de ferro. Tantos outros homens com olhares de metal
ainda entraram em seu quarto depois daquele dia. Por tantos outros
dias, por tantos outros anos.
O mar enorme se acinzentava com o fim do dia. Olhos ao seu
redor a espetavam, mas não a sangravam. Era um coágulo vestido de
preto. Viuvinha debaixo de gaivotas. Seus olhos secos de amora não
se importavam mais. O destino incerto ainda aguardava dias
balançando sobre a água. O mar é uma placa azul enorme que se
desfaz toda a noite. O mar é uma cidade enorme cheia de flores com
vagas para se hospedar.
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e O salto do guepardo (romance) em 2015. Bloga
em Textos Imperdoáveis.

pequeno fragmento cotidiano

A

carta estava guardada na segunda gaveta do criadomudo, ainda fechada, enrugada de tanta cola branca
depositada. Não tinha pressa em lê-la. Chovia muito no
bairro de Virgem Santa. Ouvir as gotas insistentes caindo na calha era
um alento, depois de tantos dias conturbados. Depois de tantos dias
dormindo mal e comendo às pressas. Chegara de viagem na noite
anterior. Sete dias fora de casa e uma preguiça imensa de colocar as
coisas em ordem. Lavar as roupas sujas, passar uma vassoura na casa,
retirar as teias de aranha, passar outras tantas roupas. A comida
havia sido comprada. Mas o café foi feito na hora e rescendia seu
aroma por todos os cantos da casa com janelas fechadas. Chuva sem
previsão de término. Melhor assim. No ônibus, já havia pensado
tanto na vida que as lágrimas, uma ou duas, desceram. Viajar na
madrugada é bom pra isso. Ninguém vê seu rosto, apesar de você ser
somente mais um entre tantos.
Metade das tarefas estava feita. Ligou a televisão só para ter
companhia, porque o barulho na calha, das gotas do temporal, ficaria
como embalo para o sono. Tomou café amargo com bolo de banana
e sentiu uma sensação reconfortante. Mais tarefas pela frente, mas o
dia parecia agora estar mais macio. Lembrou-se da carta. Chegara em
seus dias de ausência. Quase molhou na varanda da casa em chuvas
anteriores. Mas estava sã e salva e fechada com muita cola branca. O
conteúdo parecia ser previsível. Por isso, ainda estava lacrada. Até a
última gota de chuva cair na calha, até varrer o último cômodo da
casa, até passar a última peça de roupa amarrotada.
Quando a madrugada bateu no relógio antigo, esticou o braço
em meio à insônia e pegou o envelope na segunda gaveta do criadomudo. Cheiro de cola branca e nenhuma sombra do que podia estar
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escrito aparecendo do lado de fora. Não queria romper o envelope.
Sentiu que não queria ler a carta. Daí, seu abandono na gaveta. A
chuva havia cessado, contrariando previsões. Um pequeno rastro de
lua começava a aparecer pelo quarto de luzes apagadas. Silêncio
absoluto no Virgem Santa. Na penumbra, decidiu rasgar o envelope.
Desdobrou o papel escrito com caneta esferográfica. Não se levantou
para acender o interruptor. No rastro da lua, tentou lê-la. Havia data,
local e saudação. Uma introdução morna sobre a vida. Um miolo que
não revelava muita coisa. Uma despedida morna. A assinatura
trêmula de sempre. Dobrou de volta o papel, inserindo-o no
invólucro. Uma carta rompida nunca volta a seu estado original.
Lembrou-se de como chorou no ônibus de volta para casa. Há cartas
que devem permanecer no silêncio, assim como todo o bairro de
Virgem Santa.
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André Giusti é carioca, nasceu em maio de 1968.
Mora em Brasília desde 1998. É autor, entre outros,
de A solidão do livro emprestado e A liberdade é
amarela e conversível (contos, Editora 7Letras), e de
Os filmes em que morremos de amor (poesia,
lançado recentemente pela Editora Patuá). André
Giusti também é jornalista e mantém site/blog
www.andregiusti.com.br

gente como a gente

B

erenice tem seus 40 anos. É funcionária antiga da Caixa
Econômica. Entrou com uns 25, pouco antes de se casar
com o Ottoni, economiário. Ele trabalha em órgão do
Governo, sempre diz qual é, mas eu nunca gravo.
Moram no 107, embaixo da gente, e têm um casal de filhos, a
Luciana e o Pedro, 13, 14 anos os dois. Reparo sempre a Luciana de
namorico com o Thiago, filho do Marcondes e da Yara, do 308. A Yara
é enfermeira no posto de saúde aqui perto, sempre levamos nossos
filhos lá para vacinar.
O Marcondes trabalha com transporte escolar. Vejo-o sempre
sair cedo para pegar os alunos. Manobra a van no pátio do prédio às
cinco da manhã, vai embora antes que chegue a aurora encerrando o
silêncio da madrugada.
Quem aproveita é o João Carlos, aqui do nosso lado, do 205.
Antes de o Marcondes descer, ele já está lá, encostado na pilastra.
Vai de carona até a rodoviária e de lá pega o 556 para o Centro. Só
entra às oito no escritório de contabilidade, mas saindo bem antes
economiza uma passagem.
A mulher do João não trabalha, sofre de umas crises nervosas.
A vida dele não é muito fácil não, mas não o vejo reclamar. Às vezes
desce no jardim à noite para fumar. Mesmo acordando com o dia
ainda escuro, vez por outra fica lá até nem sei que horas, tragando e
olhando as luzes que projetam sombras de plantas e de árvores, os
pensamentos parecendo perdidos.
Quando está no jardim fumando, sempre troca dez minutos de
conversa com o Uédson, morador do 106 e que chega mesmo tarde
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do serviço, quase onze horas. Trabalha na gráfica de um grande
jornal, só sai de lá quando o jornal vai pras bancas.
Uédson é casado a segunda vez, com a Antônia, assistente
social do governo. Ela engravidou ano passado, mas perdeu. Lembrome do choro saindo sem querer do apartamento quando voltaram do
hospital, um choro que ela não queria fosse ouvido por ninguém no
prédio nem na Terra, mas era porque não se continha de tanta
tristeza.
É que eles também moram embaixo e dá para ouvir o
murmurar de conversas entrecortadas no fim da noite, sempre mais
altas e mais nítidas quando recebem a Joana, do 303, separada,
também seus quarenta anos. Cria dois meninos, sozinha, esse tipo de
mulher guerreira que as novelas tanto gostam de copiar da vida real.
É alegre a Joana, divertida, só que volta e meia a pego
cabisbaixa olhando pro chão, como se enxergasse dentro dela
mesma. Quando sente que alguém se aproxima, ergue a cabeça,
encara o vizinho e trata logo de arrumar um sorriso que ponha pra
debaixo do tapete do rosto a poeira da angústia e da incerteza.
Isso é comum a todos nós, bons vizinhos, que subimos escadas
com sacolas de compras e filhos dormindo no colo; que nos
cumprimentamos e paramos para saber da vida do outro quando há
tempo; que cumprimos nossos deveres da melhor forma que
achamos; que pagamos prestações, mensalidades; que fazemos amor
às vezes voraz, às vezes contidamente; que certas noites rolamos na
cama calados, procurando pegar logo no sono antes que nos
enlouqueça a insistente angústia da vida.
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[aos oito anos]

s

ei bem quando aconteceu, de repente, no dia em que
minha filha de oito anos menstruou na escola. a diretora
me telefonou e eu fui buscá-la. nina assustada no banco
do carona e eu explicando que era tudo normal enquanto pensava
em como era cedo ainda e a olhava rapidamente e sentia uma
tristeza tão grande, um cansaço. estávamos com o automóvel parado
no semáforo, eu me lembrei do meu pai, meu pai amoroso que tanto
mimou a mim e minhas duas irmãs mais novas.
[e nina sem pai, mas isto nunca lamentei, augusto era traste,
saiu da minha vida antes de perceber a gravidez. no entanto eu
lamentava o vazio da figura amorosa que tudo faz, tudo ama e que
de todos protege, isto eu lamentava por nina.]
papai e eu estávamos também em um automóvel, sua caravan
1979. ele me colocou em seu colo para que eu pudesse brincar de
dirigir. eu tinha oito anos, como nina agora. logo a alegria deu lugar
ao estranhamento. senti o pênis duro de papai sob o short roçando
meu bumbum. eu não sabia o que aquilo significava. as buzinas me
acordaram, o semáforo estava verde, meus olhos queimavam, nina
nada entendia, pequenina, assustada.
então eu morri naquele dia e em todos os dias que vieram
depois. papai, o que o senhor fez? eu me lembrei dos abusos
subsequentes, as idas ao quartinho dos fundos de casa, o bafo
terrível de álcool e sexo, os anos e o sangue, sobretudo o cheiro do
sangue.
[eu me lembrei de tudo, papai.]
o meu medo de que ele também fizesse aquelas coisas feias
com minhas irmãs. eu vigiava as duas, eu defenderia minhas irmãs.
defendi, na verdade, entregando calada meu corpo aos desejos
humanos do meu pai.
[esta é a hora de falar de mamãe. ela era fraca e servil. se
desconfiasse talvez arrancasse minha pele, e certamente continuaria
com seu homem. a banalidade de tantos lares.]
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papai morreu em um acidente de carro quando eu tinha quinze
anos. meu presente torto de debutante, ter me livrado daquele
homem. dois mil quinhentos e cinquenta e oito dias, como foi que eu
esqueci? mamãe morreu três anos depois. tia deolinda cuidou das
minhas irmãs, eu fui fazer o normal em um internato. me formei,
namorei, casei, dei aula, larguei o traste, tive nina.
nina, minha filhinha, mamãe ama você acima de tudo. deita
em meu colo, eu vou pentear seus cabelos. faz um dia lindo. os
passarinhos nos galhos das árvores sempre reconhecem um dia lindo
como este. olá, doutor roberto, sim, passo bem. estou arrumando os
cabelos de nina. é a minha filhinha. quando ela fizer oito anos vamos
fazer uma festa e vou convidá-lo. estou com saudades das minhas
irmãs, doutor roberto. quando elas vêm me visitar?
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ata da assembleia

C

ondomínio Residencial Recanto da Concórdia. Rua do
Remanso, 451. Ata da assembleia realizada em 29 de
julho do ano corrente de Nosso Senhor. Início às 20
horas. A partir deste momento as assinaturas permaneceram com o
número 16. Sendo os presentes e representados por procuração:
bloco 8, apartamento 24; bloco 9, apartamentos 41, 73, 74, 93, 121 e
124; bloco 10, apartamentos 24, 33, 74, 82, 102, 103, 112, 113, 124,
162 e 173. O síndico sr. Jair da Silva deu início à assembleia,
solicitando aos presentes dois voluntários, um para o cargo de
presidente e outro de secretária. Apresentou como presidente o sr.
Antônio de Souza, apartamento 41 do bloco 9, e para secretária a sra.
Márcia Andrade, do apartamento 74 do bloco 10. O sr. Antônio de
Souza fez a leitura do edital da assembleia, com os assuntos: item 1,
candidatos à brigada de incêndio; item 2, assuntos de interesse
gerais; item 3, aprovação da taxa de reajuste condominial. Do item 1,
a lista de candidatos à brigadista de incêndio fica aberta para
inscrições na portaria. Do item 2, o síndico sr. Jair da Silva fez breve
narrativa sobre o episódio ocorrido por ocasião de um problema nos
elevadores do bloco 9, gerando a parada deles, e ofensas que
recebeu do morador do apartamento 184 do bloco 9. Assim, abre
aspas, por volta das 22 horas do dia 11 de março do ano corrente de
Nosso Senhor, o sr. Júlio Sebastião Bonfim foi à portaria e passou a
ofender moralmente o síndico para os funcionários. Depois o sr. Júlio
parou em frente ao bloco 10 e arremessou um objeto metálico em
direção à porta de vidro, que não se quebrou, ato que pode ser visto
nas filmagens das câmeras de vídeo. O sr. Júlio, então, começou a
gritar, usando as mãos na boca para servir de megafone, que o
síndico era ladrão e vagabundo, e muito provavelmente comunista e
filho da puta. Gritou ainda que era síndico de merda, pequeno
ditador salafrário, e que iria quebrar a cara daquele velho nojento. O
ato foi presenciado por inúmeros moradores do Condomínio
Residencial Recanto da Concórdia e por seus funcionários, fecha
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aspas. O síndico sr. Jair da Silva informou que já entrou com os
processos contra o sr. Júlio Sebastião Bonfim. Enviou-se notificação
extrajudicial por meio de assessoria jurídica, como também notitia
criminis requerida na 76ª delegacia de polícia, ação indenizatória de
danos morais na 14ª vara cível do foro da Vila do Remanso e ação
criminal no mesmo foro. O sr. síndico fez colocação sobre a nova
jornada de trabalho da funcionária Cristina, que passa a auxiliar a
equipe administrativa no escritório. A funcionária Cristina fica,
portanto, incumbida de solicitar aos proprietários dos apartamentos
o número do CPF para constar no boleto da taxa condominial. Houve
recusas. Sendo assim, aos proprietários que se recusaram será
solicitada certidão do imóvel no 171º registro da capital e a taxa para
tirar este documento será cobrada do proprietário. O sr. síndico
informou sobre o alvará para a poda das árvores, aprovada pela
prefeitura. Também explicou o aumento do valor do IPTU. E, por fim,
relatou sobre a quantidade de pontas de cigarros arremessadas pelas
janelas do bloco 10 e sobre o vandalismo que está ocorrendo no
bloco 9, em que restos de drogas e vidros quebrados foram
encontrados na escadaria. Passará circular e se os problemas
persistirem câmeras novas serão instaladas. Dando sequência, o sr.
Aluísio Teixeira, subsíndico do bloco 10, explicou os valores da
planilha de gastos do condomínio. Também foi informado o
desligamento de dois funcionários. O sr. Aluísio Teixeira colocou três
opções de reajuste da taxa e rateios para pagamento do 13º salário
dos funcionários. A conselheira sra. Guiomar Alves analisou
detalhadamente a planilha e os valores. A segunda opção colocada
pelo sr. Aluísio Teixeira foi a aprovada por todos os presentes. O
síndico sr. Jair da Silva observou, porém, que: caso os valores não
sejam suficientes para a rescisão dos contratos dos dois funcionários
desligados recentemente, será marcada nova assembleia geral
extraordinária para aprovação de rateio complementar. Nada mais a
ser discutido na presente assembleia, encerrou-se a reunião às 23
horas. Assinaram a ata a secretária sra. Márcia Andrade, o presidente
sr. Antônio de Souza e o síndico sr. Jair da Silva.
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conto tirado de um poema
João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da
Babilônia num barracão sem número
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
Poema tirado de uma notícia de jornal, Manuel Bandeira

J

oão Gostoso desce as vielas íngremes e irregulares do
morro da Babilônia. À sua frente, sob o anoitecendo do
céu, pululam as luzes de Copacabana; luzes estas que João
não vê, ou vê mas não repara, posto que em seus olhos fixa-se agora
a lembrança de outras luzes. As luzes de Ritinha, sorrisonha, metida
numa abundância de plumas e brilhos, a devassar o desejo dos
homens no furdúncio do carnaval. Carregador de feira-livre, o árduo
trabalho dos braços esculpiu no corpo negro de João muitas
saliências de músculos e fez brotar nele a força desumana da ressaca
das marés. Mas esse corpo, bruto tronco robusto de ébano, é casca
falsa que envolve um homem pacífico, erguido em bondades, de
mãos de trabalho e carícia. João Gostoso desce o morro, indistinto
nos recantos de escuridão, levando na caixa do pensamento a mulata
Ritinha, cravo cravado na carne de seu amor, ferida funda que não
sabe cicatrizar, envolta nas brumas de um antigo carnaval. Em pouco,
João pisa na Avenida Atlântica e se dá conta do mar, um mar de
desilusão, e o rumor das vagas enche de mágoas o corpo colosso de
João. Mas ele continua a caminhar, visto que tem destino certo de
chegada e que o mar, posto assim nos olhos, é como um novo jeito
de se afogar. E por agora João quer viver, viver e sofrer as dores
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inventadas para ele, que todo homem tem lá o seu quinhão e
carregá-lo é questão de honra.
Copacabana é uma festa, riqueza sem fim. Gente vestida de
claridade, rindo aos trambolhos, saltando de carros lustrosos e
exalando perfumes de línguas estrangeiras. João pensa na alegria
dessa gente, nas suas soltas gargalhadas, habitantes de altos
edifícios, com o extenso mar emoldurado nas vidraças de suas
janelas. Tão diferente dele, essa gente. Eles que não suspeitam da
sua fome incurável, do seu perfume de feira, de fruta, da sua roupa
puída, do seu barracão sem endereço perdido na barafunda da
Babilônia. Cresce em João um asco por essa gente, porque foi o
dinheiro deles que comprou a sua única riqueza, o seu bem mais
valioso. Foi o dinheiro deles que levou de João a sua paz. João
caminha apressado porque o samba não é afeito a esperar. Já no
Arpoador, as espumas das ondas fazem João recordar a brancura das
plumas de Ritinha no distante carnaval em que se conheceram. Ela,
corpo em sarabanda, tremelicando as trigueiras ancas, abria em seu
redor um círculo de admiração. Ele, estacado no meio da multidão, o
sangue assanhado, tinha os olhos enfeitiçados pelos sortilégios da
mulata que parecia levitar no centro do carnaval. Enfeitiçado, nem
percebeu quando a moça passou a sambar em seu derredor,
circunavegando seu corpo, ilha de prazer, ele, o escolhido, o eleito,
terra selvagem a ser desbravada. E, no delírio do carnaval, os olhos
de um dizendo aos olhos do outro o desejo de seus corpos. E João foi
rei, e João foi estrela, e João foi madeira de fogueira. E João
conheceu finalmente o amor...
Agora, emaranhado nas ruas de Ipanema, com seu teto de
folhagens, João pensa ouvir os batuques do samba de outrora, os
mesmos batuques que o conduziram aos braços cheirosos de Ritinha
naquele feliz carnaval de sua vida, o único carnaval do qual consegue
se lembrar, como se a tal festa da carne não houvesse ocorrido senão
uma única vez. Mais adiante, João compreende que a batucada não
vem do antigamente, mas que retumba no presente, ecoando na
estrangulada noite do agora. E enfim João vislumbra, lançado no
meio da rua, um facho de luz expulso do bar Vinte de Novembro, seu
destino e seu fim. É de lá que pulsa o sangue do samba.
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O bar está em polvorosa, com grande azáfama de gentes. O
samba, no seu compasso cardíaco, perverte as pessoas, instala nelas
um assanhamento de fogo, de labareda, bulindo com elas por dentro,
afrouxando nervos e músculos, libertando dos corpos a malícia da
carne. E muita pele suada de mulata procura no corpo de João o seu
cais, o seu desvelo, o seu descanso. E muito braço de homem,
risonho de safadezas, aperta o amigo João, abraça o parceiro João. E
muita boca de birita, melada de embriaguez, despeja na orelha de
João manhas e promessas de mulheres e camas. E os copos tilintam,
erguidos na luxúria do brinde. E o samba cresce, imenso, enorme,
poderoso, grassando de perna em perna a volúpia do seu veneno.
João finalmente está entre os seus. E entre os seus, João bebe, João
canta, João dança, sem que ninguém perceba a sua amargura
infindável, a sua solidão medonha, abismo tão negro quanto a sua
pele, a sua tristeza de pedra, inabalável, presentes ofertados pela
mão da mulata Ritinha ao abandoná-lo na espessura das trevas. E a
noite de então é a noite de João!
Tudo tem seu fim: o amor tem seu fim, a noite tem seu fim, o
samba tem seu fim. E agora, após o rebuliço das pernas e o delírio
dos copos, João Gostoso caminha sozinho e atordoado na madrugada
em declínio. Da banda do mar, um clarão anuncia o parto da manhã
de um dia azul. E João, homem feito de amor e desesperança, sem
saber um jeito de esquecer, não faz outra coisa senão recordar... Ela,
que já não tem mais nome; ela, que já não tem mais corpo; ela, que
já não tem mais voz... Ela, que agora, neste agora de João, é apenas
aquela que, em noite nefasta, ele viu descer de dentro de um luxuoso
carro branco, brilhante, como aqueles de Copacabana, toda ela
vestida de claridade, de anel reluzente no dedo, nos braços de um
homem que a beijava e a cobria com mãos de desejos. Aquilo foi
como uma faca no coração de João! Depois, as palavras dela
queimando como brasa a pele de João: “João, você me desculpa?
Você é o homem mais bonito desse mundo, João! Mas você é
ninguém e eu nasci pra ser rainha!” João nunca mais viu Ritinha, que
foi embora viver seu sonho de rainha. Afundado num tempo de
angústias, João sobreviveu e se esqueceu do homem, do luxuoso
carro branco e das palavras de brasa sopradas pela boca de Ritinha.
Mas não pôde se esquecer dela, não soube se esquecer dela. E
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Ritinha ficou ali, guardada no fundo dos olhos de João, envolta nas
plumas de um fabuloso carnaval, pairando sobre a face de todas as
coisas.
João está agora à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, enquanto
um último resto de madrugada se recolhe para detrás da carcunda
das montanhas. E João a vê pela última vez. É ela. É Ritinha, no seu
abundante corpo de mulata, que sobe à superfície do espelho d’água,
requebrando as ancas no cerco dos admiradores. É ela. Cravada nos
olhos de João, dançando em torno de João, buscando o corpo de
João, naquele carnaval que não deveria ter fim. E João não quer mais
suportar, porque a saudade, gota a gota, enche o peito de João. É ela.
E João pensa que já não vale mais a pena, que aquilo já não é viver, é
arrastar-se, arrastar-se para o nada, porque para ele só existe o nada.
É ela. É somente ela. E João abre os braços, tal qual o Cristo Redentor
sobre o Corcovado, e se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas para
morrer afogado.
A morte de João Gostoso coube apertada numa curta notícia
de Jornal.
FIM
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tonho
Entardece na roça
de modo diferente
Boitempo, Carlos Drummond de Andrade

A

imagem de Tonho correndo entre árvores, bois
urrando, céu vazio, bala cortando estaca, folha, tronco,
ele não era um vaqueiro qualquer, tinha corte de
homem, disciplina, agilidade, o fogo da noite anterior deixou nele, o
patrão, um rastro de remorso e desordem, tantos relatos a divergir,
tanto compromisso e agora o acontecimento, comprou uma latinha
de cerveja, que sorveu em dois goles, pensou na mulher, nas filhas, a
mais velha estudando Direito, o peito desarranjado, Damião
inventando coreografias para se livrar do fogo dos jagunços, os
cachorros correndo desordenado, a chuva rala, o tempo fechado, a
lanterna com a bateria fraca não permitiam a Tonho visualizar nada
direito, tinha prometido a filha mais nova apanhá-la no colégio,
chegara há pouco de São Paulo, tinha ido fazer um curso de
inseminação artificial, os eventos se davam numa sincronia confusa,
teve que parar o carro para que os bois corressem desatinados
dentro de sua cabeça, o barulho, do vento, das folhas, o cachorro
Ladino caindo num baque seco, a mulher berrando o nome do
marido, as rezes socando-se no fundo do curral, Maria tinha pedido a
Tonho que não saísse pro terreiro àquela hora, não tinha nada
acontecendo, que ele dormisse, e antes tinha implorado a ele que
não saísse de Cabeceiras, tudo deles estava lá, onde tinham
construído a vida, mas não, homem quando endoida não ouve nem
mulher nem Deus, bater cabeça no mundo, perder-se atrás de nada,
procurar o que não tinha perdido, o patrão pediu que ele não se
afastasse muito da casa se percebesse alguma coisa à noite, mas a
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teimosia de Tonho era grande, eles, mandantes e jagunços, queriam
assustar, matar se houvesse reação, fazer todo mundo fugir dali,
vender tudo barato, pensava no negócio enorme, inseminação não
era para todo mundo, sentia orgulho do conhecimento novo, Tonho
saía com o trintaeoitozinho na mão como se pudesse governar a
situação, eliminar um por um, o patrão vai ver que quem está aqui
não é bicho frouxo, eu vou fatiar esses bestas igual quem fatia um
porco, e emitia grunhidos, firme, certo do que fazia, quando o sovo
de uma flaubert fê-lo tombar, o senhor vê, Maria disse, agora eu
perder ele assim, veio aquela vontade danada de chorar mas teve
que segurar o pranto na frente da mulher, andou lá pros fundos, pra
trás do paiol, deixou que as lágrimas rolassem, a mulher, os dois
meninos, Cabeceiras lá e eles aqui, e o corpo do vaqueiro guardado
dentro da casa, com mais de um dia completo da morte, a filha já
tinha saído do colégio, é assim mesmo, nunca dá para estar com
todos nem em todos os lugares, sepultar Tonho sem parecer médico,
sem reza, sem cortejo, estava ficando muito difícil administrar a
riqueza, tudo se resumia a perseguição, lucro, o pensamento dá uma
limpada, ele liga o som do carro, consegue ficar um pouco sem
pensar, se enterrasse Tonho ali na fazenda mesmo seria bem mais
simples, chega num posto de gasolina, encosta a cabeça no banco,
toda a narrativa feita por Maria se desenrola ainda mais desordenada
nele, em seu corpo, formigando em seus braços, andando, saltando
no sangue, desaguando numa dor, num desconforto, a ideia
transformada numa luta, Damião esconde e aparece entre árvores,
rola no meio do pasto, um barulho descomunal de aves, o rio
parecendo que ia estourar, os bois arrebentam uma parte frágil do
curral, Maria de súbito tinha adquirido uma voz nova, a morte de
Tonho dava a ela outro corpo, não era mais a mulher de Tonho, mas
ela, Maria, que falava agora, tinha vindo de Formoso, cuidadosa com
as palavras, com Tonho, o polvilho, o açúcar, era ela quem fazia, o
meninos bonitinhos, saudáveis, o desatino do vaqueiro, dos
cachorros mandados, corriam em círculo, passavam atrás do curral,
do mangueiro, parecia que era um e parecia que eram quinhentos,
atirando sem rumo, Tonho correndo como um danado, cego,
achando que iria dar conta, em Cabeceiras era dono de uns seis
alqueires, umas novilhas, a mãe morava ali perto, os meninos
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estudavam, não, correr atrás do mundo, Damião garantia ter matado
dois, Damião besta, sem saber da verdade toda, de verdade
nenhuma, seguia os passos do companheiro, perdia-se dele, repetia
suas palavras na frente do patrão, queria ser bom e servil o tanto que
o outro era, era preciso conversar com Damião, andar com ele na
fazenda, um, ele tinha acertado perto do rio, do lado de uma
cocheira, a mulher ligou, oi, amor, tá tudo bem? ‘ce vai dormir na
fazenda? vê se não demora hoje, beijo, outro, ele acertou entre o
curral e a casa, inferno, nunca foi de sentir culpa, agora estava
tomado por ela, culpa de ter dinheiro, de ter ido atrás do vaqueiro
em Cabeceiras, com tantos por perto, ali mesmo no Paranã, andava
com Damião dentro do círculo descrito por Maria, esqueceu de
buscar a filha no colégio, queria entender direito, mas o círculo era
muito maior, incluía muita coisa, muita gente, coisas que nem ele
com o curso que tinha feito podia compreender, o esperma de um
boi sem termo circulando no útero do mundo, o círculo, entre o
curral e a casa, passaram perto de onde o cachorro caiu, um dos
meninos fez ali mesmo a cova de Ladino, Tonho tinha nascido em
Ceres, onde aprendeu a atirar matando passarinho, tinha sido
capataz em Carinhanha, mas nunca matou ninguém, mudou para
Cabeceiras, conheceu Maria, o patrão andava com Damião, uma das
filhas liga, pai, vem logo, ‘tá, filha, eu tô saindo, beijo, andaram mais
um pouco, um pouco mais, Damião andou para a direita, as três
filhas, a inseminação, o caseiro apontou o lugar, o capim amassado e
manchado de sangue, Maria era forte, não chorou mais, nem quando
o corpo do esposo desceu à terra aberta, os meninos jogaram um
pouquinho de terra sobre o caixão, o mundo ficou muito pesado
quando Damião mostrou o lugar, aqui ó, foi aqui, o lugar em que viu
o jagunço cair, Damião bobo, mundo sem taramela, o mesmo lugar,
Damião nunca iria deixar de ser ninguém, o mesmo lugar em que
tinham colhido o corpo de Tonho.
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a mensagem
Para Sylvia Plath, in memoriam.

M

aria Eva põe a filha de seis anos na cama.
— Conta uma história, mãe?
Maria Eva acaricia a cabeça loura.
— Vou contar. Fecha os olhos.
Usando um tom bem baixinho começa.
Suave, sua voz é hipnótica.
A menina ouve quieta.
Não entende algumas palavras, mas tanto faz.
O importante é sentir a mãe presente.
Maeve morava numa bela casa. Em vez de telhado essa casa
tinha um jardim que a refrescava muito no verão.
Diariamente ia ao açougue pedir aparas de carne, muxibas
desprezadas pelo açougueiro. Pendurava as carnes em ganchos na
cozinha e, quando amadureciam, levava-as ao parapeito e aguardava
o bater de asas, os bicos aduncos e o cheiro de morte dos urubus. O
chefe era um urubu-rei, assim nomeado pela crista vermelha, gorda
de sangue, que lhe coroava a cabeça.
De estimação aqueles pássaros. Comiam a carne meio podre
que ela, cuidadosa, tinha paciência de aguardar atingirem o ponto
certo, como fazem os grandes cozinheiros com a caça. Faisandées.
Assim ficavam os faisões depois de quatro dias pendurados, já
começando a cheirar mal, muito chique. O almoço era sempre às
onze horas. Os urubus sabiam e nunca se atrasavam.
Nesse dia, observava as aves se deliciarem com o banquete,
quando Flor pousou em seu ombro. Era uma coruja em forma de
crisântemo branco de penas bailarinas num balé descabelado.
Linda, linda.
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Estendeu o braço e ela apoleirou-se. Ofereceu a pezinho,
educada, e Maeve retirou o cone lá amarrado, de dentro do qual saiu
um papiro com a mensagem.
Flor a olhou inclinando a cabeça, interrogando-a com aqueles
enormes olhos luminosos. Maeve, alta, cabelos negros até o meio das
coxas, preservava ainda restos da beleza sem igual da juventude em
outra vida, quando fora não apenas uma, mas várias. Criara mundos
e personagens com sua arte.
A mensagem tinha apenas uma palavra: ACABOU.
Imediatamente um vento leste geladíssimo, tão gelado quanto
o hálito de um morto, rodopiou à sua volta em forma de mini
tornado, enrolou-a na própria cabeleira que, como rede viva, a
carregou pelos ares.
Um casulo.
Tão fácil carregá-la! Estava quase sem peso igual pluma ou a
amor-de estudante, aquela florzinha que se vai com um sopro.
Maria Eva observou que a filha relaxara.
Então, mais devagar ainda, recomeçou:
Maeve-casulo despiu-se de seu nome, morreu mais uma vez, já
a trigésima nos últimos trezentos anos e, com a leveza de um sonho,
pousou no extraordinário campo verdejante. Sobre a relva
transfigurou-se. Renasceu como unicórnio ainda melado pelo líquido
da mãe, o pelo raso brilhando ao sol como um diamante.
Levantou-se sobre as quatro patinhas e, aos tropeços, alcançou
o equilíbrio. Estava nos Campos Elísios. Era um belo unicórnio ainda
sem mácula de sofrimento.
Sobre o galho dourado Flor a esperava, cabecinha em ângulo
agudo sobre o corpo de crisântemo, olhões fixos no unicórnio que
fora Maeve.
Estendeu o outro pé, apanhou ela mesma a mensagem com o
bico recurvo e leu, usando a voz aflautada, boa para unicórnios e que
lhe caía muito bem:
— Maeve, não adianta, acabou de vez: unicórnios não existem.
E bateu asas até desaparecer no céu silencioso, além, muito
além do mais longínquo e esmaecido tom de azul.
Os urubus pararam de esperar pela carne apodrecida que
aquele almoço garantia. Voltaram a seu trabalho de lixeiros das
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matas e da cidade, comendo o que achavam de mais estragado nas
quebradas da vida.
Maria Eva acabou a história, sua voz foi esmaecendo aos
poucos numa cantilena sonolenta até ter certeza que a menina
adormecera. Levantou-se com cuidado para não a acordar. Fechou a
janela do quarto. Encostou a porta. Foi buscar os panos de chão que
deixara prontos à sua espera, na cozinha. Apanhou-os e voltou ao
quarto, pé ante pé. Sobre a mesinha de cabeceira arrumou um café
da manhã completo: leite, sanduíche e uma bela maçã, vermelha
como os lábios da filhinha. Ajeitou a coberta. Fechou a porta, selou
bem as frinchas para que nem uma pequena brisa por lá entrasse.
Desceu a escada. Serviu-se de uísque. Duas pedras de gelo
tilintaram contra o copo de cristal. Sentou no sofá macio. Olhou o
relógio. Ainda não. Esperaria a meia noite. Krants chegaria à uma
hora. Nunca se atrasava.
A imagem ia e voltava como um mantra. Aquela mochila no
chão. Entreaberta. O papel timbrado saindo de propósito como uma
língua de serpente. Para que ela visse. Olhou seu braço onde a pele
não se amoldava tanto às carnes. Krants era um urubu. E Maria Eva
crente que ele ainda gostava dessa carne rara, a sua.
Inocente, apanhou o papel. E leu. Certidão de casamento.
Krants, seu homem há dez anos, se casara com outra, semana
passada. E a filha dos dois, aquela que dormia no quarto de cima, não
contava? E, e… Segurou o soco na boca do estômago. Correu até o banheiro.
Vomitou um pouco. Olhou o relógio, de novo. Latejava.Carregou para a
cozinha a mais macia das almofadas. Colocou-a rente ao fogão. Sentou-se,
confortável, a cabeça acomodada dentro daquela bocarra escura.
Abriu o gás.
E gritou, sem voz: NÃO! Fechou a torneira. Rápido, rápido.
Subiu correndo a escada, entrou no quarto arrancando os panos que
calçavam a porta. Juntou roupas na mala. Seus documentos. Os da filha.
Embrulhou a menina na manta. Desceu.Tirou o carro da garagem. Deitou
a criança adormecida no banco de trás. Saiu com cuidado, sem destino. De
relance, viu o carro dele dobrando a esquina. Apagou os faróis. Então
ouviu um grande estrondo. Carro, casa, homem, tudo pelos ares.
Esquecera de mandar consertar o fogão.
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strogonoff

R

isadas surgindo de um pequeno grupo. Um grupo que
era, quando muito, um amontado de couro e tecido
verde que se prostrava perante uma chama fraca, todos
rodeados de vastidão branca de gelo, e negra de terra revolta,
entrincheirados no buraco que chamavam de lar. Foi assim que o
Oficial os encontrou, depois de vagar entre a neve e a loucura,
apartado de seu destacamento.
O Oficial perdido foi promovido à Cozinha do pequeno grupo
da cavalaria, tarefa que aceitou com alguma relutância enquanto
estavam bloqueados pelo avanço dos poloneses e pela densa
tempestade que os afligira semanas atrás. Os cavalos foram
minguando, seja pela fraqueza, pelo frio, ou, o que mais irritava o
Oficial, pela sua lâmina, que agora servia a pelar os animais, atrás de
sua carne negra e gelada.
Na trincheira, concluiu o Oficial, depois de ser salvo, era
reconfortante ouvir o som entrecortado dos risos curtos, mas longos
o suficiente para quebrantar o frio.
***
Corto a cebola, as mãos salpicadas de pedacinhos do fruto — e
os olhos de lágrimas —, quando ele me cerca por trás, os braços
como tentáculos, beijando minha nuca e apertando meu seio
esquerdo. Um tremor de repulsa varre minha espinha. Ele confunde
isso com um prazer incontido, me dando um tapa na bunda.
“Estou cozinhando”, protesto.
Ele me pega o queixo e analisa meus olhos.
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“Por favor, não chore. Sei que sentiu minha falta, mas aqui
estou.”
“Bobo.”
Deixando a cebola de lado, esparramo os bifes de alcatra sobre
a tábua. A faca desliza pela fibra sem resistência, separando gordura
de músculo. Pelo canto dos olhos, ele me vê executando a tarefa e
começa um papo qualquer, decerto acreditando que estou
interessada.
“ … precisa ver o que ele faz com os cachorros, é
inacreditável!”
“É mesmo?”
Ele apanha uma cerveja da geladeira, não sem antes apalpar
minha bunda novamente, e ressalta que fico muito gostosa de calça
de lycra. Põe-se ao meu lado enquanto fatio a carne vermelha em
tiras.
“O que você tem hoje? Parecia fria.”
Procuro encará-lo, buscando nos olhos daquele homem uma
resposta para uma pergunta que já esqueci. Com a faca na mão,
beijo-o no canto da boca. Não, não sou mais capaz de sentir paixão
por este homem. Ele não me traiu, não me fez mal, não me bateu. Ele
me escreve uma música pelo menos uma vez por ano e me elogia e
me dá flores. Seu sorriso é bonito. Mas...
“Estou com cólica, meu bem.”
“Ok, estressadinha”, e me aperta a bochecha.
Depois que a margarina derrete, jogo a cebola na panela. O
delicioso cheiro invade a cozinha enquanto ela doura. Já translúcida,
é a vez de acrescentar as tiras de carne. Sambo a colher de pau,
fritando-as. A carne crepita.
“Tenho uma surpresa para você, querida”, ele me diz,
empolgado.
“O quê.”
Ele me mostra uma fotografia de uma praia e diz que é o nosso
próximo destino. Sorrio e desvio o rosto.
“Espera, amor, senão perco o ponto.”
Despejo conhaque sobre a carne, o cheiro de álcool invade as
narinas. Ele ainda me encarando, como um cachorro aguardando
aprovação. Seguro um fósforo. Acendo-o e o jogo à panela. As

| página 35 |

| revista gueto |

| edição trimestral número um |

chamas sobem altas, mais atrativas que todo o resto do mundo, mais
significativas que o convite.
***
Conhaque aquece o mundo e faz esquecer que a guerra nos
espreita, costumava dizer o comdiv a eles, e entre um gole e outro, o
Oficial olhou a garrafa e o creme azedo que tinha à sua frente, e por
uma decisão impensada derramou o líquido sobre a caçarola, onde
fervia a carne do trotador orloff, cortada em tiras para render mais. O
cheiro animou seus companheiros. Rodion deu-lhe tapinhas nas
costas pelo prato que prometia um banquete em meio à desolação.
Qualquer alegria era a maior das alegrias. Qualquer esperança era a
porta do Céu.
***
Sentados à mesa, ele me explica que o vento e o mar vão nos
fazer bem, que sente saudade em me ver de biquíni, e que mal pode
esperar pelas caipirinhas. Eu gosto dele? Insisto? Ele teima em sorrir,
mostrando os dentes, e talvez eu me arrependa de seguir adiante. Ou
não me arrependo de seguir adiante o que planejara? Quando prova
o prato, fecha os olhos e se finge de dramático, elogiando até a
terceira geração da minha família, congratulando-os pela genialidade
em ter me gerado. Um prato tão simples esse…
Ele me assistindo encarar a panela, pergunta o que foi.
“E se a comida estivesse envenenada?”, questiono.
Ele ri.
“Hein.”
“Para de brincar assim… não é legal. Já conversamos sobre
isso.”
Fico séria.
Ele larga o garfo e coça a garganta.
“Você...?”
Explodo em risadas e ele me segue, voltando a comer. Todavia,
qual a graça? Meus músculos da face estão tensos, minha boca se
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escancara, há um som repetido saindo das minhas cordas vocais, mas
não há graça alguma. Graça nenhuma.
***
O lobo encosta o focinho na tigela congelada e fareja a
novidade. Funga de desgosto. Uma pata sua verifica a consistência da
carne congelada. Mas para chegar até ela… tantas indumentárias,
tanto couro e metal! O banquete nada tem de digno de uma fera.
Uiva para o nada. Uiva para o branco da neve salpicada de verde e
negro.
***
Depois que ele termina a refeição, seguro suas mãos, antes
que ele se ofereça para lavar a louça. Não há medo.
“Felipe.”
“Oi, querida?”
“Eu quero a separação.”
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imperdível

V

ocê não sente dor, não sente vergonha, só um vazio que
vai crescendo, crescendo até te fazer acreditar que
existir e não existir dá no mesmo. Eles continuam
fazendo a coisa toda e você não sabe por que, mas eles continuam
fazendo, nunca desistem. Sabe que não estão mentindo, mas ainda
assim não entende a necessidade. Você tem mesmo tetinhas de
mulherzinha, como eles dizem, umas tetinhas estreitas e flácidas que
empapam a camisa toda vez na aula de educação física. E você
raramente enxerga seu pinto. Não que seja tão pequeno, mas é que
uma imensa montanha de banha se intromete entre ele e os olhos.
Tudo isso é real, mas por que precisam baixar suas calças até os
joelhos na hora do intervalo, na frente de todo mundo? Por que
roubam sua comida e jogam um pro outro, esperando que você se
canse? Você não sabe. Tudo o que sabe agora é que os caras legais
da TV não aguentariam essa merda. O Homem-Aranha, por mais
otário que fosse, não aguentaria essa merda. Você sabe o que seu pai
te diz, que só uma bichinha cagona suporta esse tipo de coisa de bico
fechado. Então você vai lá e, quando o Robson vira a cara, mira um
soco bem no meio daquele nariz pontudo e escuta ele fazendo crek,
como se alguma coisa tivesse se partido ao meio. Você vê ele caído
no chão imundo, pisado por centenas de tênis. Vê o Robson levar a
mão ao rosto, vê sangue, vê ele se erguer com dificuldade, virar pra
você, ainda sem acreditar, o nariz pingando sangue. Todo mundo em
volta para, o mundo inteiro para pra ver, aquele momento raro em
que algo impossível acontece, algo com que ninguém tinha contado.
Você se sente eufórico, você ganhou, virou o jogo, derrubou o
obstáculo. As coisas não vão ser mais as mesmas. Mas parece que
alguém discorda, porque o Robson já está de pé outra vez e te olha
com tanto ódio que você tem vontade de entrar pra dentro de si
mesmo, esconder o rosto no meio daquelas tetas pegajosas que
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tanto odeia e nunca mais sair. Olha o punho dele se levantando,
muito lento, como se você assistisse a um filme, vê os braços
contraídos, os músculos tensos. Não dá pra fazer mais nada e isso te
dá até um certo alívio, porque agora é só ficar quieto ali, aguentar o
que vier, o que inevitavelmente vai vir. Finalmente você sabe alguma
coisa. Sabe que agora ele te acerta em todos os lugares, chuta sua
barriga até você chorar, vomitar e pedir arrego, e continua chutando
muito tempo depois disso. E sabe que todos os amigos dele,
percebendo que o jogo virou, ficam em volta rindo e apontando pra
que você não se esqueça nunca do tamanho da humilhação que te
fizeram sofrer. Você sabe que agora é a sua hora, igual aquela mulher
da propaganda de viagens vive falando, é o momento mágico de criar
lembranças pra toda a vida.
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apartamento
Apartamento (apartar + -mento)
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa:
substantivo masculino
1 m.q. apartação ('ato ou efeito')
2 separação, afastamento de pessoas que vivem juntas ou costumam estar sempre
juntas; divórcio
3 separação da criança ou da cria do peito da mãe; desmame
4 isolamento (de alguém); retiro, solidão
5 qualquer bifurcação de estrada
6 cerca ou parede divisória; muro

SILÊNCIO
que é assim ó, eu fico cinco dias dentro do albergue e
cinco dias fora, cinco dias dentro e cinco dias fora. É
porque... é... como é que eu posso dizer... Eu tô dormindo
na rua, tô dormindo na Rua da Matriz. Lá é bom, tem comida, tem
assistente social, lá é que é bom, eu tô dormindo na rua... não é
perigoso, não. Não, não é, não! Quer dizer, depende do lugar que tu
fica. Ali onde eu tô, não tem problema. Ali não vai aparecer alguém
e... ninguém vai botar fogo em ti. Não vem! Porque tem polícia ali,
sabe? Não tem fogo, não! Tem a polícia estadual, tem a assembleia,
tem o..., o..., como chama mesmo?... O palácio do governador... Aí
malandro não vem. Porque em outros lugares vem, sabe? Ah vem! E
bota fogo. Eles botam fogo, assim, de bobeira. É.

É
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SILÊNCIO
Eu não era da rua, não. Eu tinha casa, vivia com a minha mãe,
né. E aí foi assim, eu não queria fazer nada, porque eu não tinha
vontade para nada. Aí ela ficava puta, dizia que eu era vagabundo,
me chamou até de veado, aí eu falei, ó, eu vou embora. Aí ela fez
assim, ó, pegou as minhas coisa, pegou tudo, ajuntou tudo e ó, jogou
fora, porta afora, e disse, vai, então vai embora! Aí eu vim embora,
eu vim parar aqui. Em dois dias atravessei o país. Não era legal com a
minha mãe, não, não era legal. E depois que ela falou aquilo que ela
falou, depois que me botou na rua, aí então... Ela falou: vai. Então eu
fui...
Mas eu vi ela depois, sim, eu enterrei a minha mãe já... Eu tava
lá... eu vi todo mundo... Eu enterrei ela, ela já morreu... De repente
me ligaram quando eu tava juntado com uma mulher aqui, aí...
SILÊNCIO
Mas não é que eu goste, quer dizer, eu gosto de morar na rua,
mas se eu não gosto, eu não posso, porque se eu for depender do
meu pai... Meu pai é vivo, meu pai é major da brigada aposentado,
mas se eu for depender dele, ele não me dá um real, não me dá
nada... Só que eu trabalho, é, sim, eu trabalho, sim, eu trabalho no
transporte de mudança. Eu trabalho.
SILÊNCIO
Mas eu vivo na rua porque... eu não sei... eu já tive
apartamento. Me puseram num apartamento, os assistente social
arranjaram pra mim, mas eu não aguentei, eu não aguento. Eu fico
assim, ó, andando pra lá e pra cá, eu não aguento, feito louco, ó, pra
lá e pra cá. Eu não sei nem te explicar, eu simplesmente não consigo.
Eu me sinto mal, eu me sinto apartado, eu não aguento. Eu já fiquei
em apartamento, eu já tive tudo, eu já tive internado, já tentei me
matar...
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SILÊNCIO
Mas eu gosto é de morar na rua. É. É a minha vida. Eu sou feliz
na rua.
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comando para morrer

Q

uando servi no exército, isso foi no finalzinho da década
de 1990, tive um sargento que havia participado da
guerra no Iraque, a primeira, em 1991, do Bush pai. Um
gringo vinha recrutando mercenários pra lutar contra os árabes no
Golfo Pérsico, era pagamento adiantado, e ele, como muitos outros
brasileiros, aceitou de bate-pronto e foi matar árabes no Golfo
Pérsico. É mais barato pegar militar na América do Sul. Em 2003,
depois das torres gêmeas, o Bush filho invadiu o Iraque novamente e
os gringos voltaram aqui. Fui alocado em um pelotão de vanguarda,
aquele que chegava pra arrebentar com tudo. Tinha uns canadenses
com a gente. Um pessoal psicopata que fugiu do tédio e do frio pra
matar. E a gente fugindo da pobreza, coisa de subdesenvolvido.
Enquanto durasse a briga de família Bush-Hussein, tínhamos
garantida a matança — com soldo extra diretamente correspondente
ao número de árabes que derrubávamos. O nosso coronel era um
franco-argelino cinquentão tão anacrônico que parecia ter saído
direto das trincheiras da Primeira Grande Guerra pra confusão do
deserto babilônico. Foi com ele que aprendi a matar e a sobreviver.
Os pelotões ianques pareciam ter mais pavor da gente do que dos
civis com seus cintos-bombas. Um bando de frescos com quarenta
quilos de mortíferos brinquedos de alta tecnologia no lombo. Pra
gente bastava uma metralhadora e uma faca, como o Rambo. A
gente não precisava respeitar merda nenhuma de convenção. Um
exército privado não está sujeito à justiça militar. Não está sujeito a
porra nenhuma. A gente não era ianque, a gente era um bando de
sul-americano fodido tentando ganhar uma grana. Nas forças
armadas brasileiras nunca tive oportunidade de matar. Depois de um
tempo, toma-se gosto. Soube que um colega de pelotão, boliviano,
possuído pelo espírito do coronel Kurtz, aquele doido varrido que o
Marlon Brando representou no filme Apocalipse Now, passou fogo
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sozinho em uma aldeia no meio do nada, depois sumiu uma semana
no deserto. Uma noite apareceu com a maior cara lavada na base e
no dia seguinte já estava com seu pelotão aterrorizando a cidade de
Samarra. Foi lá também que outro colega, brasileiro, se escondeu na
mesquita de Al-Askari, depois que o seu pelotão inteiro foi pelos ares.
Quase cinquenta homens mortos por uma criança-bomba. O filho da
puta sobreviveu mesmo com uma quantidade absurda de estilhaços
cravados no abdômen. Depois contou que um árabe raquítico,
mestre sufi chamado Hallaj, cuidou dele, mas isso deve ter sido
alucinação. Eu tive sorte. Não morri. Não perdi membro algum. Matei
e me diverti bastante. Ganhei uma boa grana. Depois de quinze
meses, voltei pro Brasil. E agora estou aqui, sozinho, sentado no sofá,
escrevendo este bilhete pra ninguém, antes de pegar minha Colt
M1911 A1 e estourar meus miolos. Não é isso que todos os suicidas
fazem? Escrevem bilhetes?
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você precisa dizer
Inspirado em Talkin' World War III Blues, de Bob Dylan.

V

ocê sabe o que eu quero dizer, quando a terceira guerra
estourou eu brincava no parquinho do condomínio,
papai veio correndo e disse “filha, vamos pra casa, algo
terrível aconteceu”. Pensei que fosse alguma coisa com a mamãe e
hoje fico zangada com papai, não muito, agora que sei, ele estava
dentro de um pesadelo, todo mundo estava, eu só não sabia ainda,
porque eu era criança. Não foi um pesadelo, aconteceu mesmo, e
nem foi uma guerra de ideologia, direita contra esquerda, foi uma
forma bem suja de limpar o planeta. As bombas, os vírus, os
cogumelos reluzentes. “Quem apagou a luz?”, perguntei, entredentes
trincados pelo horror. Mamãe me abraçando. Papai dizendo que a
humanidade era caso de psiquiatria e eu na época nem entendi.
“Homem que é homem luta até o fim”, falava ele. E todo dia às três
da tarde trancava a gente no porão e saía pra buscar mantimentos.
Voltava horas depois com comida e alguns cigarros e chamava
mamãe de minha pequena e enquanto eu fingia dormir eles faziam
coisas estranhas debaixo dos lençóis. Eu comia feijão de lata frio e
esse era um dia normal. Mamãe dizia pro papai “e agora quem pode
chamar a gente de comunista?” E papai só respondia que era melhor
que eles brincassem de Adão e Eva. Mamãe ria e o chamava de louco
dentro daquele porão escuro e abafado que a gente então vivia.
“Sabe, filha, outro dia passei por um estacionamento e vi um velho
Cadillac, igualzinho ao que o seu avô teve um dia. Quando a guerra
acabar levo você e sua mãe pra passear.” Bem, agora que o tempo
passou e cresci, eu sou a garota deitada no divã do psiquiatra.
— Ana Beatriz, não foi assim que tudo aconteceu e você sabe.
Não existiu guerra alguma. Você tem o direito de ficar zangada com o

| página 45 |

| revista gueto |

| edição trimestral número um |

seu pai. Você deve ficar zangada, mas pelos motivos certos. Vamos,
você precisa dizer.
Sim, eu sei, doutor. Eu sei. Papai deu um tiro de espingarda na
cabeça, quando vieram tirar eu e mamãe do cativeiro. Só que eu
ainda encontro papai, pois tenho muita saudade dele, e assim eu
deixo que ele venha me visitar em meus sonhos. Eu sei que ele era
mau, mas ninguém pode ser completamente mau o tempo todo.
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amor calado

N

a cama, acomodavam-se como se estivessem
separados pela distância de bairros opostos numa
metrópole. Com os anos, o colchão foi se alargando
pela indiferença construída a dois corações vividos e acostumados.
Não havia mais mistérios nem magia. Nem trocavam as palavras que
dizemos antes de dormir. Achavam vago e desnecessário repetir o
mesmo “boa noite” de sempre. Convenções, definitivamente, não
eram para ambos.
Apesar disso, agiam de maneira robótica: quando ela apagava
o abajur, ele já estava devidamente acomodado com seu pijama
debaixo das cobertas e de olhos fechados. Quando era ele quem
escurecia o quarto, ela já não mais se entretinha na costumeira
leitura noturna. Ninguém avisava ninguém. Depois de décadas, já
sabiam o momento exato de parar, tinham os movimentos
decorados.
De manhãzinha, o senhor sério e carrancudo também seguia
um ritual. Acordava, levantava preguiçosamente, apartava os cabelos
antes de bocejar e ia ao banheiro. Diante do espelho, passava uma
água no rosto, fazia a barba (quando preciso) e penteava os cabelos
encharcados impecavelmente para trás antes de se vestir bem
engomado. Depois, ia para a cozinha — o café da manhã dos dois
fazia parte de sua rotina. Encarava como um mimo para que a mulher
pudesse dormir até mais tarde e acordar “com o esmalte da beleza
sempre reluzente”, dizia reservadamente.
Quando se sentavam à mesa, o aroma do café misturado ao do
leite coloria o ambiente quieto. Às vezes, dava aflição: só se ouvia o
som de colheradas lentas, goles cautelosos, mastigação e jornal
sendo manuseado. Ela gostava de tirar a mesa e lavar a louça. “Fico
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pensando na vida, nas coisas que tenho pra fazer no dia”, explicava.
Não tinham empregada doméstica, somente uma diarista que ia três
vezes por semana e dava conta.
— O Carlos vem almoçar no sábado — avisou ao marido,
enquanto colocava o telefone de volta ao gancho.
— U-hum! Precisa comprar alguma coisa? — perguntou ele
sem desviar a atenção do que lia no jornal.
— Talvez salada. Nosso filho gosta de uma saladinha bem
temperada.
Esse era o tipo de diálogo mais comum, e acontecia de vez em
quando. Em geral, pairava um clima silencioso e discreto, quase como
o de um mosteiro budista. Só havia barulho de poeira solta no ar.
Não tinham animais de estimação nem ouviam música. Moravam ali
há muitas décadas. Construíram a casa alguns anos após se casarem
— na época, o único filho que tiveram ainda era de colo.
Atravessaram tempos de estabilidade, viveram alegrias, apertos no
coração, festas de Natal e réveillon animados e testemunharam seus
corpos sendo transformados com a idade.
O companheirismo que cultivavam era genuíno e esquisito.
Viviam como casados, mas conviviam feito educados estranhos que
se respeitavam cordialmente. Sobre isso, era curioso, qualquer um
podia transformar o humor de uma sorridente e espalhafatosa
vizinha mais antiga apenas perguntando dos velhinhos. “Duvido que
haja amor ali”, protestava inconformada. Esfregava os olhos com as
duas mãos e completava: “Não sei como aguentam viver assim. Eu já
teria enlouquecido. Afe! Mas é a vida deles. Enfim, não temos nada
com isso”, desconversava sem perder a crítica.
Conforme as primaveras iam passando, o casal saía cada vez
menos. Chegou um ponto em que só o necessário ou o urgente lhe
fazia ir além da soleira. Se o portão da garagem abrisse, certamente
era por causa de supermercado, médico, farmácia ou banco. O filho
ou a nora os buscava quase religiosamente aos sábados para um dia
juntos. Os dois netos já estavam crescidos e cursando a faculdade,
mas sempre apareciam para o almoço nessas ocasiões. Gostavam
bastante dos avós, embora se concordassem que ambos levavam
uma vida parada e triste demais para a velhice. “É o momento, meus
queridos. É o momento. Quando tiverem a nossa idade, irão querer
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sossego, um canto tranquilo e só”, argumentava ela com um doce
olhar.
Estar com a família era sempre uma ocasião sonora. Ficavam
comunicativos, exibiam expressões descontraídas e raras, davam
risadas altas, tinham assuntos variados — com os demais, claro, pois,
entre si, mal havia diálogo. “Tá na nossa hora, né? Vamos embora?”,
era o que normalmente se conversavam, no máximo. Um dos netos
se oferecia para levá-los, normalmente, às oito e pouco da noite. A
vida acontecia como barulho de queda d’água...
Numa manhã de segunda-feira, depois de todo o ritual, ele
teve de ter um pouco mais de paciência. Ela ainda não queria se
levantar, embora já estivesse acordada. Inquieto, o senhor não
resistiu e iniciou a leitura do jornal na sala. Foi então que ouviu seu
nome ser chamado:
— Donato? Donato?
Sereno, ele deixou o jornal cuidadosamente na mesinha lateral
(não queria perder a página em que estava), se levantou da poltrona
predileta e foi até a porta do quarto:
— Sim, o que foi?
— O café está pronto?
— Está.
— Ah, então vou me levantar. Não tinha sentido o cheirinho de
café quente. Achei que fosse mais cedo...
Instantes após ele ter ido dar uma reaquecida no leite, lá
estava ela entrando na cozinha, vestida no roupão bege que adorava.
Dava a impressão de que não havia se penteado direito, havia algo
meio desconjuntado. Mas também, naquele horário, tudo é
permitido... Veio caminhando a passos parcimoniosos, marcados pelo
arrastar da sandália no piso frio.
Ele começou a preparar as xícaras dos dois.
— Que dia é hoje? — perguntou a senhorinha com um sorriso
inesperado.
— Segunda, dia 11.
— O dia parece lindo lá fora. Devia ter acordado antes. Agora
não me sinto bem.
— Por que diz isso? — ele mantinha-se concentrado nas
colheradas de açúcar que despejava no café dela.
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— Não sei... Me sinto meio sem energia, sabe?
A conversa parou por ali. Assim que adoçou a xícara da
companheira, lhe alcançou um pedaço de pão para passar manteiga.
Fazia tudo com extrema calma e dedicação. Percebendo-se
observado pela companheira, porém, esquivou-se:
— Seu café vai esfriar, hein!
Indiferente, ela esticou a mão direita e a colocou sobre o pulso
do marido. Com o dedão, fez uma carícia suave e falou terna e
levemente emocionada:
— Dôna, foram anos incríveis os nossos, né?
Ele só puxou um sorrisinho tímido no canto da boca sem olhar
diretamente para ela. Não disse uma só palavra, mas aquilo bastava
como carinho correspondido. A senhorinha, então, deu o primeiro
gole: “Hum, está bom!” Ao devolver a xícara no pires, a mão trêmula
quase derrubou o líquido quente na toalha limpa. Parecia ter ficado
tensa com alguma coisa.
O barulho do tilintar da louça por causa da tremedeira chamou
a atenção dele:
— O que você tem?
Cabisbaixa, ela não buscou seus olhos. Tinha dificuldade para
falar. O ralo ar nos pulmões lhe testava a resistência. Tossiu de leve.
Largou a xícara com certa dificuldade, apertou o peito e, lentamente,
acomodou a testa na mesa. Continuava tremendo bastante.
Assustado, ele insistiu:
— Annalu, o que você tem? Fala comigo!
Sem sucesso, tentou convencê-la a voltar para o quarto.
Queria que deitasse confortavelmente na cama ainda quente e
desfeita. Entretanto, não pôde com o peso — seus músculos já não
eram mais os mesmos. Preocupado, correu a telefonar para o filho e
para um amigo médico. Enquanto esperava o pessoal chegar, ficou
ao lado da mulher na cozinha, abraçando e tentando entender o que
se passava. Mas não deu tempo. Ela partiu em silêncio, segura e
protegida pelos braços do marido. Tinha 78 anos, três a menos que
ele.
[...]
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A casa permaneceu trancada depois do enterro. Ele foi passar
um tempo com o filho, a nora e os netos. Não conseguiria continuar
no ambiente que iria lembrá-lo constantemente da perda recente.
Pensaram em vender o imóvel e lhe comprar um apartamento. O
filho, no entanto, preferia que ele vivesse em sua casa, junto, mas
isso estava fora de cogitação.
— Não, de jeito nenhum! Vocês têm a sua vida e eu preciso do
meu cantinho (recusava-se).
Combinou-se, então, que ele continuaria hospedado por lá até
que tudo se resolvesse e encontrasse um novo lar. Todos sabiam que
esse processo poderia levar até um ano, talvez. Contudo, a
temporada foi bem mais breve. Em cerca de três meses, o desgosto
da solidão imposta o levara embora. Morreu triste e sem avisar,
enquanto dormia um sono lúgubre. Em suas derradeiras semanas,
ocupava boa parte do tempo a não abrir a boca para nada.
Foi um golpe e tanto para a família, que viu o senhor se
entregar sem conseguir fazer nada. O filho parecia inconformado,
mas respeitava a escolha involuntária do pai. Entendia que é a vida
que desiste do corpo e não o contrário. Contra o destino não há
remédio. O silêncio, finalmente, voltava a unir o casal.
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dois cangurus

Q

uando abri a porta do elevador e entrei no corredor
comprido que leva à porta do apartamento, deparei-me
com dois cangurus no patamar à beira da escada de
serviços. Eles estavam na passagem que dá acesso ao único espaço
para abrir a grade. Tentei agir naturalmente para não passar a ideia
de que estava com medo.
Eu estava apavorado.
Parecia ser a mãe com seu filhote. O menor tinha a minha
altura, o outro era pelo menos o tamanho do meu braço esticado
para cima. A penugem de ambos era espessa, como um casaco de
pele de raposa. Ambos tinham odores fortes, como animais selvagens
que andam livres pelas savanas da Austrália.
Olá tudo bem?
Falei tentando soar o mais natural possível, como se encontrar
cangurus na porta do apartamento fosse parte da minha rotina
diária.
Eles continuaram me olhando sem piscar.
Vocês querem água?
Perguntei e passei ao lado deles de cabeça erguida para
mostrar confiança. Eu estava a menos de meio metro deles e, por um
breve momento, o tempo de enfiar e girar a chave no ferrolho da
grade, eu dei as costas para os dois cangurus. Fechei os olhos
esperando um murro na cabeça.
Meus parcos conhecimentos sobre cangurus dizem que eles
são exímios boxeadores com seus curtos membros superiores e, por
isso, sempre aparecem com luvas de boxe nos desenhos animados.
Abri a grade e entrei apressado. Pensei em trancar a porta de
metal, mas achei indelicado como se os tivesse excluindo de minha
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convivência. Deixei-a aberta, virei-me e dei um sorriso aos cangurus
que se mantinham impassíveis, sem tirarem os olhos de mim. Abri a
segunda porta, a que dá acesso ao apartamento, e fui buscar uma
caneca de água limpa.
Quando retornei, susto; eles haviam entrado no terraço que
separa a porta do apartamento à grade de ferro. Estavam um ao lado
do outro, fechando a passagem para a única saída do corredor.
Sorrindo, entreguei a cuia de água ao canguru mais alto. Ele a
segurou com ambas as mãos — ou patas; não entendo bem de
cangurus — e cheirou o conteúdo. Depois, molhou um dos dedos de
unhas longas e a experimentou com a ponta de uma língua enorme e
fina.
Só então a entregou ao canguru menor. Ele a bebeu de um só
gole e devolveu ao canguru maior que esticou os braços curtos em
minha direção. Hesitei um pouco nesse momento.
Olhei-a seriamente e estiquei apenas um braço para pegar na
cuia vazia e perguntei:
Você quer mais?
Não esperei a resposta e virei-me em direção ao interior do
apartamento. Quando voltei eles estavam agora mais próximos à
porta, quase dentro do apartamento. Tive que entregar o recipiente
com água limpa e clara sem sair da sala. A altura da porta era a altura
do canguru mais alto.
O canguru-mãe, ou que eu julgava ser a mãe do canguru-bebê,
esticou os braços curtos e repetiu os mesmos rituais de cheirar e
experimentar um pouco da água. Então, ela bebeu de um só gole,
fazendo bastante barulho na deglutição. Senti os pelos da minha
nuca arrepiarem e os pelos dos braços se eriçarem num sobreaviso.
Ela deixou a tigela com restos de água cair ao chão, que se
espatifou em pedaços grandes espalhados em pedaços brancos pela
sala, rodopiando como moedas sobre a mesa. O barulho ecoou no
corredor bem no momento em que ela me socou o rosto,
arremessando-me desnorteado ao chão no meio da sala.
Rodei sobre meu corpo, bati a cabeça na base da mesa de
centro e caí esticado junto ao sofá, com os braços moles sobre os
cabelos molhados pela água da tigela sobre o piso. Ainda zonzo pelo
impacto e deitado de costas para a entrada, ouvi quando a porta se
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fechou com violência e as pegadas das quatro enormes patas dos
dois animais vibraram sobre a cerâmica fria.
Deitado de bruços, senti a presença dos animais em minhas
costas. Outro soco me atingiu, desta vez por detrás, furando-me o
pulmão. Tossi e apaguei, antes que as unhas do canguru-mãe
cortassem a minha carne de cima abaixo do meu corpo.
Uma poça de líquido viscoso e quente molhou o chão ao meu
redor. Senti-o entrar pelas orelhas, enquanto ouvia o ruído da carne
ser rasgada e sentia as garras vasculhando o interior do meu corpo.
De um puxão levou o meu fígado e, mesmo sem ver,
compreendi a cena do canguru maior passando o pedaço de carne
sangrenta para o canguru menor. De alguma maneira aquilo me
deixou feliz.
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a publicação

S

entia-se fraca de tanto tossir. Sobrecarregados, os
pulmões faziam o peito arder. Entre uma tossida e outra,
era como se o ar que sugava do ambiente lhe enchesse a
cabeça de ideias. Lola conseguiu dar conta de tamanho
transbordamento ao transferir as ideias para o papel. Encheu duas
folhas, revisou o texto e deixou escapar um longo suspiro, algo entre
alívio e orgulho. De tão satisfeita, levou os escritos até o pai. Depois
de passar os olhos pelas letras miudinhas da filha, o pai disse que
leria com calma assim que lhe sobrasse tempo. Lola viveu uma
semana de ansiedade. Sempre que o pai lhe chamava, acendia nela a
expectativa de ganhar elogios. Mas o pai sempre lhe dizia coisas que
nada faziam referência ao texto. Pois então chegou o dia em que Lola
não se conteve.
“Pai, por acaso o senhor leu o que eu escrevi?”
O pai não respondeu de imediato. Entre vasculhar na memória
sobre o que se tratava e elaborar os termos da resposta, passaram-se
intermináveis dez segundos.
“Claro minha filha, sua redação é a coisa mais linda...”
Lola retirou-se devagar, parou, virou-se e retornou para
próximo do pai.
“Pai, o senhor acha que ficou muito dramático? O padre
deveria sobreviver no final?”
Novamente o pai demorou a responder:
“Não, minha filha, está perfeito assim, tudo está na medida
certa.”
Nenhum padre fazia parte da história escrita por Lola. Ali,
parada junto ao pai, Lola aprendeu o quão de tolice há em perseguir
elogios.
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Quanto mais se prolongavam as crises de tosse, mais as ideias
continuavam a borbulhar, e assim mais papéis eram preenchidos pela
caneta inquieta de Lola. Certo dia, quando se encaminhava para a
escola, Lola deu forma a um plano. De dentro da mochila, retirou
duas folhas de papel e um rolo de fita adesiva. Em pouco tempo, o
texto de Lola estava pregado no tapume dentro do qual crescia o
esqueleto de um prédio. No dia seguinte, Lola voltou ao mesmo
lugar, não encontrando o texto deixado exposto. Olhou para baixo e
reconheceu sua letra num pedaço de papel rasgado que o vento fazia
saltitar pelo chão. Lola não se importou, afinal tinha na mochila outro
texto para tornar público.
***
Todos os dias, a dona da loja de lâmpadas tinha pela frente, do
outro lado da rua, a visão de uma garota magricela, magra a tal ponto
de ser engolida pelo uniforme da escola. Era intrigante observar
aquela garota, na ponta dos pés tão frágeis, a querer deixar alinhados
os papéis que pregava no tapume. Já não havia jeito de resistir à
curiosidade. Depois da primeira vez em que, mesmo em dia de
muitas vendas, abandonou a loja e atravessou a rua, pondo-se a ler o
conteúdo dos papéis preenchidos com letrinha tortuosa de criança, a
dona da loja de lâmpadas passou a acompanhar todas as publicações.
Numa ocasião, após ter terminado a leitura e enquanto retornava à
loja, percebeu a árvore em cujo tronco estava pregado um papel.
Olhou mais além e notou papéis pregados no muro de uma casa, nas
cercas de um prédio, na superfície cilíndrica dos postes, na base do
semáforo. Os papéis com letrinhas tortas haviam se espalhado pelo
bairro inteiro. A dona da loja de lâmpadas sentiu-se obrigada a
preservar todos os papéis, tinha medo que a intempérie apagasse
para sempre todas aquelas ideias. Dali em diante, passou a recolher
um a um. Se juntados um sobre o outro, formariam pilha de grande
altura.
Fazia muito tempo sem que a garota renovasse suas
publicações. Era um sumiço que perturbava a dona da loja de
lâmpadas. Já foram muitas as rondas pelas cercanias e nem sequer
um papel à mostra. Talvez as férias, talvez um período de bloqueio
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criativo. Mas o tempo foi se estendendo, e a dona da loja de
lâmpadas não se contentava mais com especulações. Alguma coisa
lhe fazia querer tomar atitude. Sabia exatamente qual escola deveria
ser destino de sua investigação.
Em vez de brincadeiras, de correrias e de gritos agudos, havia
silêncio e susto. As crianças recebiam lição de como era ter que lidar
com a morte. O velório de Lola aconteceu numa manhã de vento
afável. O sol azul-claro e o calor ameno inspiravam a afinada
orquestra de pardais, trilha sonora da precocidade. De repente,
todos os presentes na cerimônia se viraram para a direção de onde
havia aparecido a mulher de sacolas abarrotadas. A dona da loja de
lâmpadas retirou das sacolas os muitos livros que passou a distribuir.
Todos receberam o livro em cujas páginas estava impressa a
coletânea de histórias que Lola havia escrito. A cada um que estendia
as mãos era entregue a imortalidade de Lola. Ao folhear
vagarosamente as páginas daquele livro, o pai de Lola percebeu que
sua filha até que não escrevia mal.
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aspirações

E

la era da época em que se espalhava a sujeira pela casa
com o espanador, tarefa árdua e que não resolvia o
problema do pó, mas que, ao menos, ao dispersá-lo,
tornava-o quase imperceptível, ignorável. Tal como o espanador, em
relação aos outros problemas da casa e da família, bases às quais se
resumia sua vida, dispersava as nuvens espessas com pensamentos e
tarefas aleatórias, como testar uma nova receita, cuidar do jardim ou
aprender as técnicas de ponto e cruz da revista que comprava
sempre que ia ao mercado, um dos poucos pequenos prazeres aos
quais ela permitia-se.
Nos trinta e cinco anos de casada, abriu mão de quase todas as
suas aspirações. Desistiu da faculdade, da carreira de psicóloga, dos
passeios pela praça aos domingos (incluindo o almoço fora e o
sorvete, sem obrigação de cozinhar ou lavar louça), das viagens ao
Pantanal e ao Nordeste, do cachorro, dos dois gatos e de muitos
outros planos e desejos, todos dissipados. Além disso, fazia vista
grossa às grosserias, ao excesso de trabalho e aos caprichos do
marido, o senhor Leopoldo Guimarães, sujeito mais sovina da cidade.
Diziam que ele passava metade do dia preocupando-se em ganhar
mais dinheiro e a outra metade preocupando-se em não gastá-lo;
Com exceção dos domingos, que o velho respeitava como se por
força de lei. A maioria fazia piadas e zombarias, mas quem sofria
mesmo era ela, privando-se, presa por si mesma àquela casa com
nuvens espessas de pó.
Naquela manhã de domingo, por ser aniversário dela, o marido
deixou-a dormir até mais tarde, foi até o jardim, arrancou de lá
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algumas das rosas de que ela mais cuidava, amarrou-as com um
pedaço da hera que subia pelo muro da rua e tentou surpreendê-la
com o buquê improvisado e com uma xícara de café na cama. Não
teve sucesso na surpresa, assim como não havia tido em todos os
outros aniversários múltiplos de cinco, em que ele fazia exatamente a
mesma coisa — intercalando com o cartão de próprio punho que
entregava nos aniversários dos entremeios. Ainda que decepcionada,
ela lembrou-se de como sorriu no ano anterior e estampou no rosto
aquele mesmo sorriso insosso, agradeceu de cabeça baixa e foi
preparar um chá; Detestava café.
Pouco mais tarde, naquele mesmo dia, o filho mais velho foi
visitá-la. Aquele que trabalhava fora, na cidade vizinha, porque o
mais novo não ia até a casa dos pais havia mais de cinco anos, desde
que o pai o expulsara de lá, alegando que os gastos com telefone
estavam muito altos e que havia chegado a hora dele andar com as
próprias pernas. Ela permaneceu em silêncio durante a discussão e a
partida; E arrependeu-se depois da inércia, mas mantinha contato
com o filho por cartas que ela deixava para uma amiga dele, a caixa
do mercado. O primogênito, que apareceu com um grande pacote e
um sorriso maior ainda, havia fugido de casa cedo porque sabia que,
enquanto morasse lá, continuaria brigando com o pai, em defesa da
mãe e do caçula. Quando o senhor Leopoldo apareceu na sala de
entrada, atraído pelos ruídos de visita recém-chegada, em uma das
raras excursões além da poltrona no domingo, cumprimentou-o com
um aperto de mão e um tapinha nas costas; Para o velho, aquilo era
sinal de muito respeito, adquirido por enfrentar o mundo lá fora e,
de quebra, reduzir as despesas da casa. Após o cumprimento, o filho
pouco disse e logo despediu-se; Não se sentia bem ali, nunca
conseguiu dissipar os traumas.
Pouco interessado pelo filho, pela esposa ou pelo pacote,
Leopoldo voltou a recostar-se na poltrona da sala de televisão.
Enquanto isso, ela abriu o pacote, primeiro tentando as beiradas e
depois, ansiosa, o rasgando em pedaços com as unhas. Leu na
embalagem: aspirador de polvo. Riu um pouco da tradução em
espanhol ao imaginar o pobre molusco sendo sugado por aquele
equipamento da foto, coitado, com os tentáculos ainda para fora,
debatendo-se. Ao retirá-lo da caixa, conferiu o manual, montou
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todos os tubos e foi em busca de um local propício para o primeiro
teste.
Chegando à biblioteca — que não tinha nenhum livro novo
porque Leopoldo dizia que livro novo era um gasto desnecessário,
uma vez que todos se acabariam no alfarrabista da praça central —
ela ligou o aparelho na tomada e, de repente, viu-se fazendo
desaparecer as nuvens espessas de pó. Camada por camada, retirava
o pó de cada prateleira, cada coleção incompleta de enciclopédias
(era muito difícil completar alguma comprando apenas as
descartadas) e, também, do chão, do ar, de todo o lugar. Quando
desligou o aspirador, viu-se em um novo ambiente, verdadeiramente
limpo, leve.
Tomada por um novo ânimo, com um brilho incomum nos
olhos, partiu para o quarto do casal e ligou novamente o aspirador.
Retirou todo o pó do chão, do ventilador de teto, da cabeceira e da
penteadeira. Quando foi tirar o pó do criado-mudo, uma foto mal
presa no porta-retratos acabou puxada para a boca do aparelho.
Assustada, após duas tentativas com o pé, abaixou-se, desligou o
aspirador e a foto caiu. Ao ver que se tratava de uma foto do marido
na viagem de negócios que fez sozinho a São Luís e Salvador,
programou o aparelho para a força média e mirou o tubo novamente
para a foto. Esta dobrou-se, estalando, e rebateu sonoramente em
cada curva do cano até pousar silenciosamente em algum lugar
distante.
Surpresa com a potência do aspirador, ela abriu mais ainda os
olhos brilhantes, sorriu e apontou a boca do tubo para o enxoval que
jazia sobre a cama — com as iniciais dele e dela bordadas em ponto e
cruz. Sugou toda a roupa de cama, incluindo os travesseiros. Depois,
entre uma gargalhada e outra, aspirou todos os porta-retratos do
criado-mudo e as roupas e sapatos do armário. Seguindo para o
banheiro, aspirou as escovas de dentes, as toalhas de banho —
igualmente bordadas — e, por fim, os óleos de banho e perfumes
que ele nunca passou nela ou por ela.
Do banheiro ela seguiu para a cozinha, ainda mais animada —
quase pecando pelo excesso — e absorveu primeiro os
eletrodomésticos, depois o jogo de talheres em prata — presente de
casamento, ainda na caixa, as taças de vinho — que nunca foram
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utilizadas porque vinho era muito mais caro do que cerveja — e os
velhos copos de requeijão. No entanto, quando ela virou o tubo em
direção aos pratos, aquele que estava no topo da pilha passou por
cima dos outros e espatifou-se no chão. Atraído pelo barulho, o velho
Leopoldo levantou-se da poltrona e foi até a cozinha; Deu de cara
com ela, com aqueles olhos brilhantes e esbugalhados, assustadora e
excessivamente animada.
Quando os policiais chegaram, convocados pelos vizinhos que
estranharam a barulheira naquela casa costumeiramente silenciosa,
encontraram-na sorrindo, de olhos bem abertos, realizada e sentada
em um canto da casa vazia — de móveis e traumas. Os braços e
pernas do velho Leopoldo, todo desconjuntado, ainda debatiam-se
em um último esforço.
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barbárie

O

sapatinho do bebê jazia no meio da rua enquanto ele
permanecia estático, em estado de choque.
Os outros membros da família estavam sendo
carregados para a calçada pelos vizinhos que se aproximavam. Dois
dos corpos já estavam cobertos por panos improvisados. Incrédulo,
ele observava a cena, esfregava os olhos e passava as mãos nervosas
pelos cabelos.
Enquanto uma multidão de curiosos aproximava-se, atraída
pela freada, pela pancada no ponto de ônibus e pelos gritos, ele
permanecia perdido em seus próprios pensamentos. A consciência
lhe transbordava, dando ânsias e tonturas. Decidiu sentar-se e, após
retornar ao banco do motorista, abaixou a cabeça e tentou segurar
entre dedos trêmulos o turbilhão de ideias e o peso da culpa.
Naquele momento, pensou: “Como é que eu vou viver com
isso?”. A primeira batida seca dissipou a dúvida. Os gritos da
multidão abafaram quaisquer outros questionamentos:
— Assassino!
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destino

Q

uando, enfim, o choro da criança cessou, abafado,
todos seguiram viagem aliviados. Alguns, para voltar a
dormir, ajeitaram-se nas poltronas, com as pernas sob
as mantas demasiado curtas e as cabeças recostadas nos travesseiros
espalmados cedidos pela viação.
Os motores continuaram ressoando, constantes e diligentes,
adentrando a madrugada. Os faróis na direção contrária, cada vez
mais escassos, atiravam-se sobre algum detalhe do acabamento
interno e, vez ou outra, refletiam em ameaças ao sono dos mais
sensíveis.
Pela manhã, aproximando-se da região metropolitana, iniciouse a romaria à porta do motorista, seguida pelos desembarques
antecipados, em postos de gasolina, passarelas e semáforos.
Ao chegar à rodoviária, os passageiros restantes
desembarcaram, pegaram suas malas e seguiram seus destinos. Nas
poltronas e no chão, garrafas e embalagens vazias; Enrolado em uma
manta, o corpo mirrado.

| página 63 |

| revista gueto |

| edição trimestral número um |

Rodrigo Domit nasceu no Paraná e é radicado
em Santa Catarina, coautor do livro Vem cá que eu
te conto (2010) e autor do livro Colcha de Retalhos
(2011). Teve contos e poemas publicados em
coletâneas no Brasil, Portugal e Alemanha. Edita o
blog Concursos Literários, no qual são divulgados
certames literários de todo o Brasil, de Portugal e de
outros países lusófonos.

audácia

P

ela primeira vez em trinta anos, ela olhou fundo, bem
nos olhos do marido:
— Você que falou para o menino não se amiudar?
Ele ficou surpreso com a novidade do enfrentamento, corrigiu
a postura e falou com ar superior e desleixado — como se
respondesse só porque queria mesmo.
— Falei sim, filho meu não traz desaforo para casa!
Mordendo o lábio inferior e contraindo as quinas dos olhos, ela
continuou:
— Não traz mesmo. E nunca mais vai trazer.
Ele ainda tentou abraçá-la, mas o bote da mão esquerda o
afastou daquele choro que era só dela.
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caixa de música

N

os raros momentos de lucidez, chorava pelos cantos,
percebendo-se condenada.
No entanto, quando permanecia presa ao
passado, alegrava-se e comovia-se, repetindo e recriando as mesmas
histórias. Revolvendo-se em caminhos e devaneios, tornava-se
bailarina, refém de sua própria caixinha de memórias.
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dedicatória

A

legrou-se com a notícia de que o livro seria dedicado a
ela. Caminhou até a livraria com passos e um sorriso
dignos de uma musa imortal, inesquecível.
Ao abrir na primeira página, leu: “Em memória de...”
O livreiro recolheu o corpo.
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antropofágico

E

u estava preso pela pele a um gancho de aço, pendurado
num cano de metal que atravessava o ambiente de fora
a fora. Eu estava nu e atrás de mim havia outro
pendurado e atrás do outro havia mais outro e atrás daquele outro,
outro e outro. Meu corpo todo doía. Mexia os olhos e via ao meu
redor o que identifiquei como sendo o interior de uma espécie de
caminhão frigorífico. Tomava muito cuidado para não sacudir o corpo
que tinha a pele como que se desprendendo da carne, se rasgando
lenta e silenciosa. Estava vivo ainda, sentia o curso do sangue nas
veias. Quando o caminhão rodava de um lugar a outro e meu corpo
balançava, a dor era terrível. E sempre novos corpos eram nele
depositados. A cada parada pelo menos um novo corpo era trazido
para dentro. Com o passar do tempo minha pele ia ressecando e os
membros paralisando. Os novos corpos iam sendo colocados à
frente. De vez em quando um deles entrava no frigorífico e tirava
uma lasca de carne do corpo que pela ordem sempre era o de trás.
Quando este já estava quase só ossos, excetuando-se a parte
posterior do pescoço, por onde éramos pendurados, aí, então,
passavam a descarnar o próximo. Não sei se comiam a carne ou se
davam de alimentar a algum bicho. Logo seria minha vez. Já estava
bem no fundo do caminhão. De olhos fechados rezava para morrer
congelado antes de começar a ser destrinchado.
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sobre o bugre da choupana

V

ivia só. Acostumara-se à quietude e à solidão do campo.
Plantava, pescava e caçava pra comer. Galinhas no
terreiro, uma vaca leiteira, um pingo sogueiro e um
cusco fiel. Amigos, não tinha. Era de pouca conversa. Conhecidos?
Bem, todos o conheciam e ele, de vista, a todos. Sua história se
confunde com a história do povoado. Dizem que quando iniciou-se a
vila, com a chegada dos Valna, já existia a choupana no alto da
canhada, chaminé fumegando. Uma vez por mês descia à vila,
montado no matungo de passo lento. Sonolento. Mala-de-garupa.
Não comprava muito: fumo em corda, querosene, cachaça, vinho e
algumas outras poucas coisas de que não dispunha, por não produzir
ele próprio no sítio. Falam, em cochichos, que de certa feita, matou
um. Mulheres até então não conhecia. Só as via de longe, quando na
vila. Raparigas de cabelos lisos e longos, busto grande, debruçadas
nas janelas, as luzes avermelhadas lá dentro… Naquele fim-de-tardequase-noite, início de junho, fez diferente: abriu uma das cinco de
canha que levava pro mês, e ali mesmo, no meio do povo, começou a
beber. Andando no meio das gentes, bichos estranhos, pelo canto do
olho via os dedos apontados, os risos de canto de boca (escárnio) e o
menear de cabeças ao vê-lo passar. Curiosidade tinha, mas decerto,
foi mais pela bebida que borbulhava em redemoinho na cabeça
bronca, do que por especulação, que sem querer, sem notar, sem se
dar por conta, entrou... Contam que as putas sequiosas por
desvendá-lo, entre risinhos e puxões, o cercaram com dengos,
achegos e chamegos. As luzes avermelhadas lá dentro. A fumaça dos
cigarros suspensa qual rabos-de-galos num céu preparado pra chuva.
O cheiro do chinedo e o cheiro de trago dos machos que o olhavam
de atravessado, como que não acreditando no que viam. Seria
mesmo ele ali? O bugre da choupana? Sem saber ao certo o que
fazer, o bugre foi se deixando enrolar por Analice — puta velha e
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cancheira —, de olhos pequenos como que apertados, de cabelo
negro e graúdos cachos, tetas grandes, gordacha e de cara lustrosa,
que o arrastou pro quarto puxando-lhe as barbas, e fazendo biquinho
como quem chama cavalo novo pela rédea. Dizem que o bugre só
saiu dos aposentos da china dois dias depois, passos falhos, pernas
bambas. Analice o acompanhou até a porta, e apesar da aragem das
manhãs de junho, de leque em punho, afogueada. Obrigou-se a
folgar por uma semana — a coitada — por conta das assaduras. A
zona nunca mais foi a mesma. O chinaredo, depois da propaganda
feita pela colega, espera pelo bugre todas as noites. Até senha foi
distribuída entre as moças pra melhor organizar o rodízio. O bugre
nunca mais desceu à vila — nem pra comprar cana, nem fumo, nem
querosene… No alto da canhada a chaminé continua fumegando…
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até que a morte os separe

C

láudio chega arrastando os olhos pelo chão. Sequer
quando abre a porta do restaurante eles se opõem à
gravidade. Carrega sobre as pálpebras anos de
frustração. Na língua, as palavras deitadas pela covardia conferem
um sabor sórdido às possibilidades não cultivadas. Por que demorei
tanto? Ele precisa de uma resposta para alvejar a boca. Porém as
respostas claras não existem na natureza, são construídas por
mentes que necessitam de algo estável. O acre da boca se intensifica
quando pensa que a estabilidade da ponte entre Clarice e ele era
apenas aparente. Por não atravessá-la com frequência, só via a
regularidade do pavimento; não percebia a estrutura se corroendo
sob os gestos e sorrisos complacentes.
Os primeiros tempos de casamento não deixaram a
expectativa acima dos fatos. Mas não demorou muito, as cores
começaram a desbotar e, quando ele tentou colorir o
relacionamento, faltaram-lhe os dotes de artista. Fez um borrão que
foi se extenuando até restar uma camada praticamente
imperceptível que, de certo modo, sustentou o laço fraterno entre
eles. Era avesso a traições, respeitava Clarice. E estava seguro da
reciprocidade desse sentimento. Só não foi capaz de sentir que para
o amor sobreviver é preciso uma dose mínima de desrespeito.
Quinta-feira, como se cumprisse uma obrigação herdada, ele
estava sobre a esposa. Copiaria os mesmos movimentos das semanas
anteriores se não sentisse o peito umedecer e ouvisse a voz
entrecortada, o que estamos fazendo, Cláudio? Ele também começou
a chorar. Os dois rostos se colaram e misturaram-se as lágrimas de
anos. Na manhã seguinte, ele não acordou em sua cama. Antes de
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sair, insistiu para que se encontrassem dali uma semana, onde tudo
começou. Com um gesto emprestado, Clarice moveu lentamente a
cabeça para cima e para baixo.
Cláudio sabe onde a esposa está sentada. No entanto não é
por isso que não ergue os olhos; é porque sente medo de vê-la
segura, asco de encontrá-la sustentada por si. Em verdade, sente-se
como o suicida minutos antes de apertar o gatilho. A iminência da
perda, mesmo daquilo que ele acredita abdicar, faz transbordar no
peito uma sensação escura, espalhando o instinto de conservação
por todo o organismo: as mãos estão molhadas, a boca seca, as
orelhas quentes e os calafrios sobem e descem pela coluna.
Quando, enfim, levanta a cabeça, as narinas se expandem.
Com o vestido florido, Clarice parece costurada ao ambiente, criação
de um artífice desatento que colocara naquele salão sombrio uma
escultura delicada. Os olhos dela escondem-se e mostram-se
conforme o vento tira para dançar a mecha de cabelos cor de mel. A
pele branca, que não se curvou ao tempo, exala maciez e um sabor
de futuro chega aos lábios do homem. Clarice não parece a mulher
que na semana anterior repugnara-o na cama, mas a menina que
estivera sentada ali dezessete anos antes.
Talvez por isso as pernas de Cláudio não se entendam entre si.
Há somente cinco mesas ocupadas, contudo é como se o restaurante
estivesse cheio de olhos voltados para ele. O homem não está
preparado para conversar com uma menina, muito menos com a sua
menina.
A cada passo, Cláudio tenta pinçar os fatos que poderiam
salvar o relacionamento; refaz o percurso até chegar à tarde de
primavera em que vira Clarice pela primeira vez, naquela mesma
mesa. Mas não consegue preencher os pensamentos e o vazio é
invadido por um homem que acaricia as mãos da sua esposa. Um
homem que olha nos olhos dela e para quem Clarice consegue sorrir
com algo mais do que a boca. Cláudio agita as mãos como a criança
que se recusa a compartilhar o brinquedo que desaprendera a usar.
Clarice é minha. Só minha, ouviu bem?
A ideia da esposa com outro o carrega para o banheiro. O que
devo dizer? O discurso ensaiado não parece verossímil. Molha a testa
como se pudesse inchar os pensamentos com persuasão, entretanto,
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diferentemente dos seus anseios, a água traz a imagem de um velho
nu, deitado em posição fetal no centro da cama redonda. Só há a
cama branca no quarto enorme. Ele invoca o nome de Clarice,
atravessa as madrugadas por gritá-la até as costelas engolirem o
abdômen, mas só ouve o eco da própria voz. Entra no banheiro um
senhor que cumprimenta Cláudio com um movimento de cabeça. Ele
retribui o sinal. O velho começa a gesticular, emitir grunhidos e
apontar para a saída. Cláudio se desespera, foge do mudo e encosta
sem ar na porta. Porém, não pode escapar da certeza de que nada do
que falar para Clarice mudará o que está decidido. Uma decisão que
vem sendo enrijecida ao longo dos últimos anos e que palavra
alguma terá o poder de perfurar. É tarde demais: a aproximação da
verdade traz o negrume aos seus olhos.
Como se chegasse ao matadouro, Cláudio se aproxima da
mesa. Adormecida dentro de si, Clarice continua girando o canudo
enfiado no suco de morango não sorvido, mesmo enquanto ele se
senta. Um silêncio rígido perdura por longos segundos até que ele
pede uma cerveja ao garçom, que prontamente o atende. A cerveja
desce agarrada à garganta como se não quisesse fazer parte daquele
corpo vencido. Os olhos de Cláudio percorrem o restaurante: o que
vê não se assemelha ao conteúdo entalhado na memória. Tudo agora
é áspero demais, esnobe demais. Ele, então, fixa a vista em Clarice
como se desejasse prender aquele instante na superfície dos olhos,
ciente que nunca mais ele seria seu. Procura em si palavras não
nascidas, revira o vocabulário, mas nada de substancial desce à
língua.
— As paredes não eram assim tão escuras...
— Acho que não.
Trocam ainda umas frases sem tonalidade. Cláudio se dá conta
do que Clarice sabia antes de se sentar ali: as palavras são
desnecessárias nos velórios. Ainda mais nos velórios tardios.
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teclado

D

epois de alguns segundos em frente à porta da qual
acabaram de sair, Joana ligou para o marido.
— Nada nos exames. Disse apenas para
continuarmos observando.
Perdeu as contas. A quantos especialistas tinha depositado
suas esperanças nos últimos meses? Pediatra, fonoaudiólogo,
psicólogo, psiquiatra, acupunturista, tarólogo... Nada de resultados,
apenas palpites travestidos de diagnóstico. Nenhuma pista do que
poderia estar acontecendo com seu filho.
Sete ou oito meses antes, final de tarde pacata como havia de
ser, Júlio entrou em casa com um pacote vermelho comprido debaixo
do braço. Passou pela mãe, correndo, sem sequer cumprimentá-la. O
que será isso? Joana conclui, sem tirar olho da panela, que devia ser
algum trabalho de escola.
Dedicada às funções que julgava suas desde o começo dos
tempos, Joana cuidava do lar com esmero, alimentava o marido e
somava à renda trabalhando meio período na quitanda do Zerdali,
velho turco especializado em ajudar senhoras casadas. Júlio era parte
importante do plano que traçaram para ela antes mesmo do seu
nascimento. Que mulher nesse mundo seria feliz sem um filho?
Entretanto, desde o dia em que o seu menino entrara em casa às
pressas com aquele embrulho, sua plenitude ficara comprometida.
E Júlio? Júlio parecia com o que devia parecer. Um livro erótico
de capa sóbria. Ajudava a mãe com algumas tarefas em casa; na
escola, notas boas, não excelentes. Menino. Mas, por dentro, um
turbilhão. Apesar dos doze anos, percebia que era habitado por algo
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extraordinário; algo que o tornava diferente de todos os amigos; um
tesouro valioso demais para se exibir por aí.
No início Joana gostou. Obviamente causava-lhe estranheza o
fato de o teclado não emitir som, mas, melhor assim. Pelo menos não
atrapalha minha novela. De quando em vez aparecia ao quarto do
filho e acariciava-o com aquele olhar que só as mães sabem lançar.
Mas os dias foram passando e, ao contrário do que imaginara, o
tempo que Júlio dedicava ao instrumento só fazia aumentar. Na
segunda semana, os banhos (que antes duravam quarenta minutos)
não passaram de cinco. Na terceira, jantou quatro vezes no quarto.
Na quinta, parte da madrugada pertencia ao teclado.
— Meu filho, a pilha desse negócio deve estar fraca!
Não era a pilha. Não era a bateria. Não era a eletricidade. Júlio
não precisava que o instrumento fizesse barulho. A música do
teclado, do seu teclado, era vibrante. Carregava-o a viagens
inimagináveis. Nem os tempos e compassos mais perfeitos
conseguiriam aquelas harmonias.
O menino não possuía técnica rígida. Por vezes, deslizava os
dedos de uma extremidade à outra do instrumento, como se fossem
patinadores bem treinados. Em outras situações, porém, os dedos
pareciam beija-flores famintos, roçando as teclas como se nelas
estivesse o néctar necessário à sobrevivência. Não raras as ocasiões
em que os dez dedos subiam e desciam vigorosamente feito o trote
de um garanhão. Independente dos movimentos das mãos, os olhos
permaneciam fechados e a testa franzida atrás da cortina loura.
— Temos que comprar um teclado novo para o menino, Luiz!
O aperto orçamentário não foi recompensado. Tentaram ainda
outros instrumentos, sopro, corda, percussão. Nada. Eram
inexpressivos para Júlio. Sua vida, desde que recebera o presente,
pertencia àquelas notas musicais.
Toda noite despedia-se do amigo colocando-o sobre o criadomudo. Os que, como prega o ditame, perdem o amigo, mas não
perdem a piada, diriam que não há lugar mais propício. Entretanto, a
escolha do menino era por uma questão de segurança, já que a
pequena estante ficava colada à sua cama. Em algumas manhãs
Joana abria a porta, coração na garganta, expectativa de cumprir seu
papel materno, acordar o filho para a escola com um beijo na fronte,
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mas quase sempre ele estava vestido, pronto, a acariciar o
companheiro sobre o regaço.
Joana passou noites em claro pesquisando na internet casos
semelhantes, implorou a Júlio que retomasse o juízo, rezou a todos
os deuses, anjos e santos que conhecia. Nenhum resultado.
Determinado dia, num surto de desespero, ela escondeu o teclado.
Esperou Júlio adormecer entrou em seu quarto, pegou o instrumento
e o levou para a casa da irmã. Não entregaria os pontos tão
facilmente; não daria o filho por insano antes de esgotar as
possibilidades. Ele, de certa maneira, esperava por algo de tal
natureza, por isso não repreendeu a mãe. Não sabia sentir raiva.
Passados três dias sem que Júlio tenha sequer aproximado um
alimento da boca, Joana preferiu devolver o instrumento a ver o filho
mirrar-se.
Mais didático que calamitoso tal episódio plantou uma reflexão
em Joana: por que este instrumento mudo é tão importante para o
meu filho? Por duas semanas, a pergunta deixou-a praticamente em
silêncio. Silêncio que germinou a resposta em seu peito e desintegrou
o tapume que a separava do menino: pela primeira vez, ela viu Júlio.
As melodias solitárias, as horas de conversa com o teclado, as
anotações no caderninho musical: tudo fazia sentido dentro da pele
do filho. Meu filho! Apesar de deixá-la indefesa de si, sentiu-se
estranhamente satisfeita. Inteiramente mãe.
Muito antes de entrar naquele consultório, ela sabia que
exames seriam desnecessários. Sabia que seu filho não precisava ser
medicado. Porque remédio algum, por mais alta que seja a dosagem,
cura o poder da imaginação. Quando, pela primeira vez, tomou
coragem de dizer isso ao marido, ele já tinha desligado o telefone.
| Conto do livro Violeta velha e outras flores. Editora Patuá, 2014. |
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a filha da lavadeira

O

lhando as águas que vencem a resistência das pedras,
infiltrando-se nas frinchas rochosas, a correnteza
conduz o olhar do observador aos locais de remanso,
onde as pedras — generosas — quase que formam pequenos
tanques nos quais as lavadeiras vêm tirar o seu sustento nas águas do
Rio Vermelho.
Quantas mulheres da Cidade de Goiás não recorreram às águas
samaritanas do Rio Vermelho para tirar sustento para a família,
depois que o marido migrou, em busca de sonhos; arranjou outra
família, esquecendo a primeira; ou amasiou-se com a cachaça,
entregando-se totalmente aos seus caprichos?
Lavadeiras de Goiás Velho, mulheres-água. A lavadeira traz
consigo a aura da penitência. Cumprem sina. Desafiam as
dificuldades, os preconceitos, a carestia, os abandonos. Falta tudo à
lavadeira, menos uma palavra bendita na boca, um “Deus abençoe!”,
um “Deus lhe pague!”, e um “Bom dia!”, que vencem as trevas do
pessimismo.
Balbina é filha de lavadeira. O pai arranjou outra em
Pirenópolis. Partiu sem ao menos um adeus. Não deixou nem um
centavo para o pão dos quatro filhos. A mãe revirou o céu e a terra
por uma semana. Depois chegou a notícia de que o marido estava
amancebado com uma viúva de posses. Entendeu o abandono e
procurou trabalho para sustentar os filhos. Lavadeira: era só ter uma
bacia, pedras de sabão e força nos braços, porque a água o Rio
Vermelho dava de graça. E graças ao Rio Vermelho, os filhos da
lavadeira tinham um pouquinho do de comer.
Vida de filha de lavadeira não é brincadeira! Balbina é a mais
velha. É dela a responsabilidade sobre os mais novos. Quando a mãe
não pode, não tem tempo; é ela quem busca as enormes trouxas de
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roupa na casa das freguesas. São trouxas enormes, quase do mesmo
peso de Balbina. Ela parece aquelas formigas carregadeiras que
transportam folhas muito maiores do que elas mesmas. Quando o pai
saiu de casa, Balbina abandonou os estudos. Como conciliar tanto
trabalho com os estudos? Não dava! Mas os irmãos menores
continuavam na escola na esperança de terem um futuro menos
pedregoso.
Muitos homens desocupados assobiavam ao ver Balbina, que
entrava na flor da adolescência. Tinha gente que queria bicar daquela
carnezinha magra, desnutrida, sempre com um leve tremor de fomes
superpostas. A menina tinha medo deles, de que fizessem mal a ela.
A infância ainda morava em sua mente, embora as curvas do quadril
e as mamas que afloravam sob o vestido de chita barata
denunciassem que ela estava ficando pronta para ser mulher.
A mãe de Balbina transfigurou-se em viúva de marido vivo. Só
tinha força para o trabalho. A risada morreu em seus lábios. A
juventude abandonou-a precocemente. Rugas e cãs vieram alugarlhe o corpo. A espinha dorsal curvou-se ao peso das dificuldades.
Sem tratamento, os dentes se foram, como vai a espuma nas águas
do Rio Vermelho. Balbina sentia dó da mãe. Era um retrato vivo do
sacrifício. Era uma mulher sem férias, sem embelezamento, sem
libido. A mãe era como o esterco da horta que se entrega para dar
viço às hortaliças, filosofava Balbina.
O Rio Vermelho foi testemunha do início do ciclo menstrual de
Balbina. Ela lavava uns lençóis para a mãe, quando sentiu o fluxo
descer. Urina não podia ser, o que seria aquilo? Ela subiu um pouco a
saia, até à altura das coxas. O sangue vivo descia... O desespero
cresceu, dando vida a mil pesadelos. O filete descia escarlate,
manchando as águas, unindo-se às águas sagradas do Rio Vermelho.
Seria doença? Seria castigo divino por algum pecado involuntário?
Enquanto o fluxo vertia serpenteando as coxas, as lágrimas saltavam
de seus olhos para unirem-se ao sangue e à correnteza.
Os lençóis brancos seguiram a procissão das águas. Balbina os
viu serem arrastados por entre as pedras do rio. Que se fossem! A
menina lembrava-se das Dez Pragas do Egito, de quando as águas do
Egito viraram sangue. Em sua imaginação, as águas sadias de todo o
Goiás também iriam se converter em sangue. Em disparada, voltou
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para casa, indo buscar asilo no colo quente da mãe, que passava as
roupas com um pesado ferro à brasa.
Ao ouvir os desesperos da filha, a mulher sorriu com ternura.
Pediu para os mais novos irem brincar no quintal e sentou-se com a
menina, contou-lhe a sina das mulheres. Narrou a história de Eva, da
tentação da serpente, da queda da humanidade e,
consequentemente, do ciclo menstrual e do parto com dores.
Explicou — delicadamente — para a filha, que a fenda que as
mulheres têm entre as pernas é a cova onde o homem deposita a
semente. E que para depositar a semente, o homem utiliza um
membro que eles carregam entre as pernas; que esse membro,
quando endurecido, fertilizava as mulheres e brotavam os bebês na
barriga das mães.
A história da mãe demorou a ser assimilada pela menina, mas
fazia sentido. Agora que ela já era mulher, tomaria muito mais
cuidado com os homens que a espreitavam. Entendia, enfim, porque
eles assobiavam, faziam gracejos e falavam sandices...
Balbina e a mãe foram obrigadas a lavar roupa de graça por
três longos meses para a dona dos lençóis que se foram com as águas
do rio. Mas a mãe achou até graça do ocorrido. Desde então, as duas
ficaram mais unidas, mais irmanadas para as lutas da vida; porque
uma mulher tem que saber ser arrimo para outra mulher.
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este é o meu corpo

O

silêncio espalhado pelos espaços negros.
Estou sozinha em palco.
Escuto o som da minha respiração. Ofegante.
Acho-me sozinha em palco. Mas não é assim. Estou eu e o meu
corpo. Este é o meu corpo.
Torno-me imagem e consciência fora deste corpo cansado.
Guardo fantasias no meu corpo. Formas invisíveis. Projeções de um
corpo em aceleração. Pedaços de um corpo esvoaçando para o
mundo. Em redor o movimento deixou de acontecer. Apenas o meu
corpo esvoaçando para lá da construção das ideias.
Os dedos dedilham os ângulos do espaço, dilacerando as
paredes opacas. O corpo alonga-se, ao encontro de múltiplas
memórias. O corpo cresce sobre os longos panos negros, ganhando
asas. Corro excitada em perseguição do corpo fugidio. Corro ao
encontro dos teus afetos. Corro como quem dança aceleradamente.
Olho para mim. Procuro movimentos ocultos nas pregas do
meu corpo. Descubro o rasto das tuas mãos neste corpo
descontrolado. Rastos de saudade. Vestígios de uma luxúria
extravagante. Pegadas de um longo percurso através do frio.
Manchas de uma humidade salgada, como lágrimas viscosas. O corpo
esticado, em suspensão, como um elástico estremecendo de tensão
acumulada.
Olho este corpo, feito de lados diferentes. Como uma folha de
múltiplas faces. Curiosidade. Procuro compreender o lado oculto.
Descobrir a liberdade acumulada nestas carnes doridas. Descrever o
meu passado ao longo desta pele esticada, como se escreve uma
carta de amores. Construir o nosso mundo sobre este corpo. Esticar
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os braços sobre as montanhas floridas de amarelos e sangue vivo.
Deixar fluir estas pernas esguias ao longo dos ribeiros tranquilos.
Este é o meu corpo presente, esta parte de mim que me
guarda como eu sou, não apenas como me mostro. Este é o meu
corpo frágil, sujeito à força incontrolável das marés. Este é o meu
corpo horrível, objeto de desejos condenáveis. O corpo magoado
pelos espinhos das rosas que me ofereces. O corpo atravessado por
rios de sangue espesso. O corpo a que me agarro para te alcançar.
Este é o meu corpo. Decadente. Mortal.
O corpo alongado, sobre a cor negra do chão.
Eu e o meu corpo.
A frescura dos tapetes negros tocam a pele esticada.
Esqueço-me do corpo, agora.
Estátua jacente sobre este palco deserto.
Vou em descoberta. Como os sons acústicos escapando-se das
cordas esticadas de uma guitarra.
Vou em procura de ti.
Retirei do corpo as fantasias ainda vivas.
Percorro as longas veredas despovoadas.
Apenas o silêncio da distância entre nós.
Aproximo-me de ti. Do teu corpo estendido sobre o sono da
madrugada.
Toco os músculos dormentes. A carne quente. Apenas o teu
corpo.
Desejo tocar-te para além das carnes quentes. Penetrar no teu
sono tranquilo. Invadir os sonhos insólitos. Gritar dentro de ti a vida e
a fantasia.
Perdi-me do meu corpo, por ti.
Talvez procure agora perder-me em ti, em teu abraço. Tornarme cor vibrante nos teus olhos, fantasia permanente dos teus lábios,
palavra cantante em teu redor. Apenas eu, voltar para ti, sem este
corpo exausto e corroído.
Este é o meu corpo.
Mas não sou eu.
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a encomenda
“Damos sepultura, sem pompa, à ultima rosa desse verão chuvoso.”
Juan Carlos Onetti

O

serviço tinha sido feito. Tudo correra como ele havia
previsto e da maneira requisitada. O local, ele mesmo
havia escolhido, no alto daquela montanha. Ele passou
as costas das mãos na testa para enxugar o suor. Depois de fitar
demoradamente o líquido que escorria de sua mão úmida, pensou que
estava tudo arranjado. Agora, era apenas uma questão de tempo e de
espera, conforme o plano.
Lembrou disso no terceiro mês, em que, sentado na varanda
do chalé, observava mais uma vez as gotículas de suor na mão
direita. Do topo onde estava situado, ele pode rememorar diversas
vezes o caminho percorrido antes. Dali ele também podia observar as
árvores altas que marcavam a localização exata. Em noites de lua
cheia, quando o céu ficava iluminado, o espectro das araucárias
parecia dominar e se impor sobre o horizonte recortado das
montanhas. Era o espectro daquele lugar.
Nesses dias, ele suspirava e pensava no tempo que faltava para
que eles viessem. O prazo acertado havia sido cinco meses. Nem mais
nem menos. Era o tempo necessário para que ninguém desconfiasse.
Pela primeira vez na vida, após trinta e dois anos, ele tinha
tempo para refletir. Essa era, por sinal, a razão do suor constante na
testa, cujo início de calvície tornava ainda mais brilhosa. No começo,
antes da série de acidentes que o levaram até ali, ele não havia
encarado a espera naquele lugar ermo como uma dificuldade. Todas
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as suas energias estavam voltadas para o ato. Uma vez realizado,
todo o restante lhe parecia fácil.
Agora, ele estava sentado, barbudo, vestido apenas com uma
camisa fina branca e uma bermuda, na beirada do chalé, suando
abundantemente. Tinha o olhar perdido dos que ficam muito tempo
a mirar montanhas.
No quarto mês ele já havia decorado, nos mínimos detalhes,
todas as nuances do caminho que separava o topo onde estava do
outro lado, de onde havia partido no dia fatídico. Esse quarto mês
estava sendo o mais difícil, pois ele sabia que logo tudo estava perto
de terminar, e a sensação de que algo pudesse sair errado tornava a
espera ainda mais insuportável.
Foi na última semana que uma forte neblina nunca vista antes
começou a tomar conta de tudo. Ele ficou angustiado de não poder
ver mais os pinheiros que demarcavam a cena do acontecido. O
encontro havia sido combinado para acontecer no chalé, e, em
seguida, iriam juntos até o local.
Aquilo começou na segunda e continuou se estendendo pelo
resto da semana. Seu maior medo era que a neblina impedisse a
chegada dos outros. Ele próprio não conseguia enxergar um palmo à
frente. Os dias se sucediam com poucas diferenças entre manhã e
tarde. À noite, aquilo tudo se entrevava como se fosse o final dos
tempos e mesmo a lua, tão brilhante nos dias anteriores, havia
desaparecido por completo, como se tragada pelo monstro cuja
respiração tornava tudo ao redor nebuloso.
No quinto dia, exasperado, e já com toda a paciência esgotada
pelos meses sozinho no esconderijo, resolveu voltar ao lugar de onde
partira quase cinco meses antes.
Deixou o chalé e, lentamente, começou a descer, tropeçando e
parando a cada passo. Agora, era seu corpo inteiro que suava, como
se numa sauna, ao contato com o ar molhado. Mais de uma vez ele
caiu e se levantou; numa dessas quedas, esfolou o joelho.
Depois começou a subida, que pareceu durar uma eternidade,
parando de vez em quando para descansar. Guiava-se pelo instinto e
pela memória, tentando reconhecer em cada pedra à beira do
caminho, em cada árvore que encontrava pela frente, um sinal capaz
de orientá-lo na direção correta.
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Ao cabo de algumas horas, alcançou o outro lado da serra,
quando começara a escurecer, e percebeu que calculara errado o
tempo de sua saída. Sem conseguir enxergar mais nada, ficou parado,
estático. Sentia o ar gelado e escutava os múltiplos ruídos da noite o
envolver. Depois, traído pelo cansaço, deixou-se tombar ali mesmo,
no meio da relva e das hortênsias que cresciam por toda parte.
Os primeiros raios do sol o despertaram. Olhou com surpresa
para o firmamento: a neblina havia se dissipado quase que
totalmente. Girou o corpo, olhando ao redor, para observar melhor
onde estava. Retomou a caminhada, subindo cada vez mais.
Dali a pouco, pôde distinguir as árvores altas e o mato espesso
que eram a indicação daquilo que estivera mirando meses a fio de
sua cabana, do outro lado da montanha. Inesperadamente, algo o fez
gelar. O som das vozes próximas fez com que parasse de repente, o pulso
acelerado, em estado de atenção. Foi se acercando cuidadosamente do
lugar, tomando todas as precauções para não ser notado.
Protegido pela vegetação, repleta de samambaias nativas,
observou o homem com a caneta na mão, que preenchia algum tipo
de formulário. Mais adiante, não pôde deixar de ver o corpo, já
devidamente enrolado num saco preto de defunto, e quatro ou cinco
pessoas em volta, que conversavam entre si, de vez em quando
apontando para o pacote preto esparramado no solo, enquanto outro
homem colocado mais adiante tentava uma comunicação por rádio.
[...]
Os pés calcavam velozmente e com força o terreno molhado,
as pernas esticando-se ao máximo, movimentando todos os tendões.
Não sentia mais o joelho esfolado, o cansaço dos dias passados, a
difícil subida em meio à escuridão e à neblina.
Tudo que sentia era uma necessidade louca de ir em frente,
fugir, correr, escapar. Seus olhos ansiavam pelo momento em que
vissem novamente os pés tocando o asfalto. Longe, muito longe,
estava a estrada. E então seria a carona no caminhão velho jogando
fumaça, queimando óleo diesel, em disparada, e ele agarrado ao
banco, na boleia, pisando fundo, no lado do passageiro, e olhando
nervosamente o retrovisor.
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Danilo Brandão nasceu em São Paulo e mora em
Londrina, interior do Paraná. É estudante de
Jornalismo na Universidade Estadual de Londrina.
Tem textos publicados em sites, revistas e jornais
literários.

os pés de sartre

E

ra a terceira vez que eu acordava às cinco da manhã e
saia por ai. Essa merda estava me matando. Meu
cardiologista disse que não passaria dos trinta naquele
ritmo. Disse que precisava me movimentar. Sair de casa. Tomar um
ar. Escolhi a manhã. Era a terceira vez. Enquanto observava as velhas
de calças coladas e olhos fundos, o sol se levantava. Aos poucos, seus
raios revelavam a tristeza da cidade. Homens calvos, cansados,
curvados para a direita, esboçavam um trote militar. Eu andava na
beira do lago e pensava que merda eu estava fazendo com a minha
vida.
Quando estava na metade do caminho, ele chegou. Era preto.
Quatro portas. Nada se via aqui de fora. Vinha em alta velocidade.
Aproximava-se das velhas. Dentro, quatro jovens. Um deles, com
óculos de armações grossas, roliço. Esse me espantou. Seus olhos
eram tão esbugalhados que, ao se fixarem em mim, pensei que iam
rolar até os meus calcanhares. O barulho que o veículo fazia
contrastava com o silencio aqui fora, na beira do lago. Eu andava. O
carro estava mais próximo. Olhei de lado, os jovens sorriam. Exceto o
dos olhos. Ele era calado. Seus olhos alcançavam longe. Mais
cinquenta metros e o carro estava rente aos meus ombros. Lado a
lado.
Vi Sartre. Mais ou menos. Eram cinco da manhã. Esfreguei os
olhos. O carro parou. Os jovens desceram. Parei também. Menos
Sartre. Ele continuou imóvel, implacável, com seus olhos a me
observar. Como um caminhão de pedregulhos tombando no vidro,
eles começaram a fazer barulhos. Ruídos.
Filho da puta. O que você está fazendo? Seu desgraçado. Pode
parar com isso agora! Está correndo por quê? Gritavam.
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As velhas deram um pulo, correram na direção contrária. Os
calvos saltaram os olhos. Sussurros invadiram o ar. Silêncio. Quando
olhei pra trás, não havia mais ninguém. Só eu, três homens e o
Sartre. Eles não pararam de gritar. Começaram a correr. Tentei
escapar. Nem duzentos metros adiante eles me alcançaram.
Levaram-me ao chão com três pontapés. Caí. Cada um se
ocupou de um membro. O braço esquerdo balançava ao ar. Livre.
Levaram-me até os pés de Sartre. Ele calçava umas botinas
desgastadas, sujas de lama. Impassível. Caí a seus pés. Os pés de
Sartre. Meio inconsciente. Eram cinco da manhã e eu estava na
frente de Sartre, na beira do lago. Nada me dizia.
A existência precede a essência. Lembrei. Tentei abrir os olhos.
Não consegui. Era como um castigo. Pensei. Lógico que Sartre não
estava realmente ali. Eram só quatro adolescentes drogados voltando
de alguma festa. Um deles trazia consigo um óculos de armações
grossas.
Aquele carro. Aqueles gritos. O que eu estou fazendo com a
minha vida? Foi meu cardiologista que disse. Sussurrei. Foi ele quem
mandou, Sartre. Jamais faria isso com a minha liberdade. Suar. Às
cinco da manhã na companhia de velhos mais enrugados que papel
cuspido.
Me dá um cigarro, Sartre? Vou pra casa. Vou beber o último
gole de vinho que sobrou da última ressaca. Vou ligar pra ela. Me
ajuda, Sartre? Eles riam. Os três, menos Sartre. Eu sei que riam.
Seu merda. Seu merda. Diziam.
[...]
O carro cantou pneu. O Sartre se foi com aqueles adolescentes.
Tinha um resto de vinho lá em casa. Eram cinco da manhã. Eu iria
faltar no cardiologista na próxima consulta. Eu era jovem, pouco
tempo me restava.
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Bárbara Lia é poeta e escritora paranaense. Vive
em Curitiba. Twitter: @barbaraliapoet.
Arre, estou farto de semideuses!
Onde é que há gente no mundo?
Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?
Fernando Pessoa

lícito matar os pequenos deuses
Demolir seus altares de Artemísia
Incendiar suas roupas de nuvens
Inócuas, transparentes e frígidas

É

É preciso matar os pequenos deuses
Lavar a memória até derreter cenas
Os momentos em que foram quase
Quase deus, quase perfeição, quase...
É urgente matar os pequenos deuses
As arrogantes posturas de eternidade
O som azedo do vocabulário pútrido
Fala amorfa fluindo de livros mortos
É imprescindível matar os pequenos deuses
Em seus lugares plantar bambus e cerejeiras
Em cada vácuo há de brotar uma cachoeira
Água viva! Nunca mais suas ideias rasteiras
In: Forasteira (Bárbara Lia, Vidráguas/2016)
Coleção VentreLinhas | Página 71
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Geovanne Otavio Ursulino é historiador. Editor da
revista Alagunas. Escreve no blog amorfo poema.
Tem textos publicados nas revistas Alagunas, Zona
de Impacto, Eutomia, Mallarmargens e Primeiro
Capítulo. Contato: g.o.ursulino@gmail.com

capivara assada

t

rês pessoas muito altas sentadas
ao redor duma fogueira gigante
brigando porq há dias só comiam
capivara assada cozida ensopada
chegamos há dias na floresta
sob água dum céu q desaba
famintos perdidos loucos
a única luz tava logo adiante
criaturas das profundezas do chão
precisam voltar pro chão antes do sol
dissemos uns aos outros famintos
chegamos há dias na floresta
nem capivara comemos com cebolas
grandes e batatas selvagens
com alecrim e muita pimenta
precisam voltar pro chão antes do sol
esperamos o sol atrás das árvores
escondidos enquanto o céu desaba
chegamos há dias na floresta
o sol não veio por aqui o sol não vem
partimos famintos aos berros
com espadas lanças flechas contra
as três pessoas muito altas sentadas
ao redor duma fogueira gigante
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cebolas grandes batatas selvagens alecrim
muita ou pouca pimenta discutem
agora as três pessoas muito altas
sobre a melhor receita pra nossa carne
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Geovanne Otavio Ursulino é historiador. Editor da
revista Alagunas. Escreve no blog amorfo poema.
Tem textos publicados nas revistas Alagunas, Zona
de Impacto, Eutomia, Mallarmargens e Primeiro
Capítulo. Contato: g.o.ursulino@gmail.com

leão

h

á meio século criamos nosso oráculo
demos nosso conhecimento e sabedoria
nossa culpa e dor nossos sonhos e ousadia
demos tudo ao nosso oráculo
há meio século ouvi nosso oráculo
pela primeira vez cabelos louros mãos macias
olhos fundos dizer o q um oráculo
deve dizer e então aprendi a chorar
há meio século ouço nosso oráculo
dizer o q disse há meio século
beijo suas mãos e me arrasto até casa
criando forças pra morrer
há meio século ouvimos nosso oráculo
meu pai matou minha mãe berrando eu sabia
estourou sua própria nuca eu sabia
apontando pro vazio atrás de si
há meio século ouço nosso oráculo
armado desejando estourar seu peito
mas seus olhos me atravessam a carne
me partindo os ossos e então desabo
há meio século
ouço o canto do nosso oráculo
a mesma dor como
se fosse a minha
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leãozinho entre gentes tão fracas
não se mostra o q se molda
pra sua razão leãozinho
é fraqueza entre ovelhas ser leão
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Carla Andrade Bonifácio Gomes é de Belo Horizonte de 77. Está em Brasília desde 2000, e atua como
jornalista e poeta na capital. Tem três livros
publicados: Conjugação de Pingos de Chuva (Ed.
LGE), Artesanato de Perguntas (Ed. 7Letras) e
Voltagem (Ed. 7letras). Inquieta e arteira, morou
um tempo em San Diego, onde tentou aprender até
a surfar e falar inglês fluente. Herdou um grande
talento da tradicional família mineira: a arte de boiar
e atravessar pinguelas.

cooperação

e

sses pássaros que chegam do sul
a entregar suas próprias gaiolas
cordiais como pássaros-do-mel ou gaivotas
não desconfiam do homem cor cáqui e sua estola
não sabem que o homem aprisiona o pássaro
para ouvir um canto
e fingir fuga para
o sul, norte, perto do céu —
ou de qualquer santo
não sabem que o homem aprisiona o homem
para ouvir um canto
em gaiolas de frente para o mar
pântanos desbotados com elevadores
savanas sem árvores e suas escolas
não imaginam que o homem
é um cuco de botas
camaleão com rifle
manequim sem vitrine
no fim a mesma história:
sobram nuvens chamuscadas
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de pássaros extraviados
tentando ser flamingos
em lagos congelados
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Marcos M. Casadore nasceu em 1986. Mora em
Assis/SP, mas cresceu em Matão/SP. É formado em
Psicologia e trabalha como professor universitário.
Em literatura, coeditou, junto com seu irmão
Francisco, a revista literária Macondo (2011 a
2013). Publicou Mínima lista (poesia, Ed. UFG,
2013), além de participações em antologias e
revistas literárias. Artifício, segundo livro de
poemas, encontra-se no prelo e sai pela Severina
em breve.

exercício

“e

screva todo dia”,
dizem,
“literatura
também é trabalho
exercício
e insistência”
mas tem dia
que toda palavra
é inútil
toda metáfora
é ridícula
não há frase
que faça sentido
e aí
só nos resta esperar
por uma corda
grande
o suficiente
para nos alcançar
no fundo
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Hugo Lima é poeta, performer e educador. Tem
poemas publicados em diversos projetos
culturais. Autor de Nus, Florais e Ping-Pong
(2014) e Corpo dos Afetos (2015), ambos pela
Crivo Editorial. Mora em Belo Horizonte.

viernes en buenos aires

c

omecei o dia caminhando
até o museo nacional de bellas artes
passei, por lá, pouco mais de três horas
e, enfim, fotografei ‘o beijo’ de rodin
almocei às margens dos diques
bem em frente da puente de la mujer
contemplando o movimento lento dos barcos
ao som estéreo das águas que se mistura
às batidas lounge & deep house
de Puerto Madero
entardeci na praça Reina de Holanda
lendo escrevendo e pensando
em como a vida pode ser tão generosa
quando a gente deixa
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Alvaro Posselt é professor de língua portuguesa
e poeta. Tem cinco livros publicados: Tão breve
quanto o agora, Um lugar chamado instante,
Entre arranhões e lambidas, Kaki e Na sopa do
sapo. Seus haicais estão pintados em um mural
da Travessa da Lapa, no centro de Curitiba, e fazem
parte do projeto Pacote de poesia, do SESC Paço da
Liberdade, edição novembro/2016.

cinco poemas breves
I

A

gente nunca erra
quando faz da paz
nossa arma de guerra

II
No céu da minha boca
tem um monte de estrelas
Não penso em outra coisa
a não ser comê-las
III
Nem cofres nem gavetas
O que vale me cabe no olhar
Voam borboletas
IV
A planta no vaso
Viver é profundo
até mesmo no raso
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V
Moro num lugar sem nome
Onde vivem os poetas
De vez em quando o chão some
E se misturam as setas
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Jorge Vicente nasceu em 1974, em Lisboa, e desde
cedo se interessou por poesia. Com Mestrado em
Ciências Documentais, tem poemas publicados em
diversas antologias literárias e revistas, participando,
igualmente, nas listas de discussão Encontro de
Escritas, Amante das Leituras e CantOrfeu. Faz parte
da direcção editorial da revista on-line Incomunidade. Tem quatro livros publicados, sendo o
último noite que abre (voltad’mar: 2016).

poema s/título

n

ada existe mais glorioso
que derramar sangue em
estado de graça:

assumirmos que somos aquilo
que deus nos fez. seres de
terra. e não de fogo.
com mãos que crescem
e que sentem prazer. com
dedos que esfolam e que
vomitam debaixo de um poema.
existe sempre um grito,
um grito claro e de voz acesa,
que exalta e assume a morte —
a morte que é nossa e dos outros,
e de quem ousar entrar no domínio
dos nossos olhos.
(do livro noite que abre, editado pela voltad’mar: 2016)
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Jorge Vicente nasceu em 1974, em Lisboa, e desde
cedo se interessou por poesia. Com Mestrado em
Ciências Documentais, tem poemas publicados em
diversas antologias literárias e revistas, participando,
igualmente, nas listas de discussão Encontro de
Escritas, Amante das Leituras e CantOrfeu. Faz parte
da direcção editorial da revista on-line Incomunidade. Tem quatro livros publicados, sendo o
último noite que abre (voltad’mar: 2016).

poema s/título

p

oderás ter a experiência da carne,
mas apenas tens o chamamento da
palavra viva,

aquela que, de artéria em artéria,
vai construíndo o ramal das sílabas:
ordem geométrica do sangue.
a experiência chama
e o oceano transforma,
trazendo o poema de volta
à sua raiz de árvores:
ao cimo do vento
e abaixo da copa dos dedos.
(do livro teoria do movimento, edição de autor: 2016)
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Jorge Vicente nasceu em 1974, em Lisboa, e desde
cedo se interessou por poesia. Com Mestrado em
Ciências Documentais, tem poemas publicados em
diversas antologias literárias e revistas, participando,
igualmente, nas listas de discussão Encontro de
Escritas, Amante das Leituras e CantOrfeu. Faz parte
da direcção editorial da revista on-line Incomunidade. Tem quatro livros publicados, sendo o
último noite que abre (voltad’mar: 2016).

poema s/título

p

erdoa, meu Amado,
a minha ternura:

um pouco de desejo fresco
um rio sempre muito grande
e braços e pernas e árvores
e ordens amorosas de sentido
perdoa se traí o amor a vida
e o poema:
o amor estreito entre duas aves
ou entre dois corpos
ou entre duas palavras
no intervalo de um fruto
perdoa se entre o dia de ontem
e o de amanhã
naveguei entre dois cavalos e duas
fascinantes palavras
esta arte da fome e da ambição
que entre flores nos comove.
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Vanessa Dourado é escritora e feminista latinoamericana. É autora do livro Palavras Ressentidas e colaboradora na Revista Berro, vive em
Buenos Aires.

águia

E

assim o jardim secou,
a vida parou de oferecer-lhe suas flores de ansiedade
e a náusea parou de visitar seus dias ensolarados de agonia.

Imediatamente nasceu um pé de manjericão com cheiro de vida
achada,
e sob o céu de Paris choveu toda a água do mundo
em seus olhos de primeira vez.
Não havia lugar senão o guardado na complexidade das (re)conexões
que revelavam o elegante descansar das pernas
como que esculpidas por Rodin.
E dentro delas,
a pura alma do cuidado
alinhavado com uma pontinha de metal delicado
que só o íntimo descobrir poderia desvendar.
Suas mãos desnudavam a solitude da imaginação,
como que só em fábrica de gente
que nasce sem fecundar.
Ah, as lembranças como as pontas de cigarro para o vício;
como carne sem osso
para quebrar o gelo da ausência.
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Ana Beatriz Rangel é formada em jornalismo
pela Escola de Comunicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente
desenvolve uma pesquisa de mestrado sobre as
narrativas dos movimentos feministas contemporâneos. Nasceu em Campos dos Goytacazes
em 1991 e desde 2009 mora no Rio de Janeiro.

você não se importa com minha obsessão por sylvia plath

s

eu olhar de pena(s)
e a vontade que eu tenho de te afogar (sufocar?)
na areia do jardim de infância

antes
a distração de ser uma boa esposa
o desprezo reconfortante atravessando o ruído dos eletrodomésticos
e as orquídeas
mas ainda essa vontade de te sufocar (afogar?)
na areia do jardim de infância
dois beijinhos
você não nota a imagem pornográfica
e o cadáver da nossa ternura soterrado na poeira
finíssima
nossas ficções
casas de aranhas
que importa?
é ainda com grande doçura que me lembro
de mamãe escaldando sapos no quintal
(do livro É preciso dançar na língua dos predadores, editado pela Oito e Meio: 2016)
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Gustavo Petter, poeta e tradutor, mora em
Araçatuba/SP, é professor de língua portuguesa
da rede estadual. Participou da exposição Poesia
Agora no Museu da Língua Portuguesa, da
antologia 29 de abril: o verso da violência, tem
poemas publicados nas revistas Mallarmagem,
Germina e Diversos Afins. Mantém o blog
Agradável Degradado.

poema s/título

l

ento percurso
tão leve
soletra o vazio
não posso escrevê-lo
queda livre
em concha a palma
da mão ampara
a pluma
excita pensá-la:
pássaro fragmentado
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Nayara Moreira nasceu em São Paulo, em 18 de
maio de 1987. Formada em Letras pela PUC-SP,
é mestranda em Linguística Aplicada pela
Unicamp e professora de língua portuguesa.

mistério

E

spiei as contrações
e imediatamente
agachei-me na rua
com o tronco solto
e as mãos em concha
embaixo da boca de Yoni:
eu pari uma casa
para onde voltar
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Nayara Moreira nasceu em São Paulo, em 18 de
maio de 1987. Formada em Letras pela PUC-SP,
é mestranda em Linguística Aplicada pela
Unicamp e professora de língua portuguesa.

em que língua

E

ssas ruas não me dizem nada há dias, eu me queixo
você responde: a mim elas dizem em outra língua
e dizem tanto que logo não poderei mais
compreender a língua que você teima ressuscitar
em que língua então a cidade fala?,
eu pergunto
em que língua estão os nossos
devires, os erros e limites?
as fronteiras estão sendo fechadas em que língua?
em que língua o feijão vem sendo negociado?
em que língua você me escutaria?, eu teimo em saber
para dizer o quê?
não sei
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Aldo de Oliveira Junior é natural de São Paulo,
vivendo em Ribeirão Preto. Poeta, é autor dos livros
O que silencia (Alternativa Books, 2014) e A moça
com olhos de sessão da tarde (Penalux, 2016).

paz

a

prendi a abraçar insultos
e afagar ofensas

seguro as agressões com as mãos
e sorrio enquanto as observo
como um palhaço obsceno
segurando explosivos
numa creche de crianças refugiadas
um sorriso laminado
iluminando o rosto plácido
e o coração repousando
numa manjedoura sob as oliveiras
do outono em Teerã
a paz se parece
com uma gargalhada alcoolizada
do caos
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Antônio LaCarne é de Fortaleza, nasceu em 1983.
Formado em Letras pela Universidade Federal do
Ceará. É autor de Salão Chinês (Ed. Patuá, 2014).
Assina o blog pessoal O Impenetrável.

auxílio ao telefone

E

u não sou glorioso sem você ao meu alcance
Pois perdi meus homens e o meu rosto no espelho movediço
Mas agora me resguardo dentro de um táxi
Pedindo auxílio ao telefone
Observando de perto a coluna vertebral dos anjos
Dos bêbados, das fornalhas onde o mundo perde o passo
E ninguém alcança o rosto de quem se ama
Por horas, meses ou estações de frio.
Em algum lugar o coração perdido cai da montanha
Os corpos se assemelham aos donos
Sonham de olhos abertos deitados numa cama
Quando todos os apertos de mãos são desejos
Os braços que pairam no ar
As armadilhas desconhecidas
As cidades esburacadas
E os amantes concluindo teorias absurdas.
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Laís Ferreira Oliveira nasceu em 1992, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Atualmente, é
mestranda em Comunicação na UFF. É graduada
em comunicação social pela UFMG. Em 2015,
publicou o seu primeiro livro de poemas,
Caderno de Bolsa, pela Chiado Editora, com
edições em Portugal e no Brasil. Foi finalista de
diversos concursos literários, como o Concurso
Nacional Novos Poetas, da Vivara Editora, com o
poema “O Beco número 2”, em 2014.

sudoeste

A

o homem que navega,
cantam dois pássaros.
Sobrevoam sem forma:
estas linhas brilhantes
não são horizontes.
Estes pés não nadam,
a pele guarda formigas
barro grama vinho
e um abismo de fogo
elidido só por tabaco.
A ilha se anuncia:
nosso porto arrebenta
na suspensão do mar.
O branco embebe olhos
e são cegos os sóis
a queimar o sal e o suor.
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Marcel Fernandes (1986) nasceu e reside em
Antonina-PR. Desenvolve pesquisa visual sobre a
relação entre realidade e ficção, permeando as artes
visuais e a literatura. Tem publicados poemas e
fotografias em revistas literárias, como Escamandro,
Mallarmargens, Parênteses e a portuguesa Piolho.
Graduado em Administração com habilitação em
Gestão Portuária pela UEPR e especialista em Organizações Públicas pela UFPR.

poema s/título

n

ão pisam ainda os ventos
sobre as águas e rapidamente
a grama azul se espalha
sobre o mar e as nuvens suspiram
pela terra fértil
é outono e o globo terrestre
se contorce frente ao estranho
linguajar das algas
é frágil o sono dos penhascos
e melancólico o riso dos trovões
a espessura do momento exige
substância vasta, é escasso o vinho
que alimenta as plantas
a erva nova avista grande precipitação
os morcegos se enraízam na terra úmida
fecundando a clausura dos dias
a carruagem da noite se avizinha
ressuscitem os peixes azuis
e os dragões luzentes!
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é forte o aroma das cores no cio
chegou o tempo das flores
onde a noite se veste de sol e as palavras
bebem o mais leve leite lunar
chegou o tempo das flores
onde brota o amor-menino que se deita
sem receio em cama feita de corais
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Maria Carolina De Bonis, São Paulo, nasceu em
20 de dezembro de 1982, estudou literatura e
escreve para mudar os caminhos por onde passa
ou perder-se em alguns deles. Publicou o livro
de poesias Passos ao redor do teu canto, pela
Editora Patuá na Coleção Patuscada (2015),
projeto premiado com o ProAC.

despertava as águas

D

espertava as águas e o corpo derramava
perdia-se o contorno da pele e habitava a fronteira
do insuspeito. Quem todas as madrugadas
entorna um copo de água e sente azulejos
espreguiçadeiras sem dar-se o nome
ao instante chamado na terceira presença
Nem fosse você nem eu quem acordou
com o nome da boca por onde as fases do rio
enchem ao que sobra arranja no assobio uma música baixinha
a dar vazante, os lábios tremendo tremendo quase desistindo
diluindo
A letra esguia de uma carta proibida, de um gemido ou ruídos
de alguém chamando repetidamente, os chamados de ajuda
a uma grande explosão. Antes das manhãs
quase sempre os caminhões de lixo e as rádios adotam estações
fantasmas.
A sala ainda guarda um piano mudo e gavetas inacessíveis
sem reconhecer a noite olhava pela janela, um filete de luz
já não reconheceria nem a cidade, mas ainda bem dentro
saberia da prata de toda lua
somente ao despertar as águas.
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Léo Prudêncio nasceu em São Paulo (SP), mas
foi no Ceará, na cidade de Sobral, que começou
a se interessar pelas artes literárias. É autor dos
livros Baladas para violão de cinco cordas e
Aquarelas: haicais, ambos publicados pela
Editora Penalux. O autor prepara um volume de
haicais inéditos e uma coletânea de poemas
publicados esparsamente em revistas e blogs
literários. Blog [link].

seleta de girassóis | haicais

o
*

passarinho pousou
no galho florido. pausa
para ouvir sutras

*
folhas secas
sobre o chão vermelho.
outono outra vez —
*
expirou o prazo
da primavera. mas ainda
há flores no jardim
*
esse voo alento
de folhas e flores são ruínas
da estação passada
*
aprender a se des-prender de si: como as folhas
secas das árvores
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*
alta noite: estrelas
pousam nos galhos do velho
carvalho. segredo
*
uma estrela cadente
caiu sobre o papel. ilusão
passageira do poema
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Richard Plácido é escritor. Em 2016, publicou o livro entre
ratos & outras máquinas orgânicas, pela Imprensa Oficial
Graciliano Ramos. Contato: richardplacido.com |
placidorichard@gmail.com.

a festa do rouxinol

q

uestionado e sem razão
o homem pegou duas varas de bambu
e pulou
a multidão polifônica
vai
vai
flutua homem
como pássaro na gaiola de bambu
flutua pássaro
a banalidade ao seu alcance
compra um sofá novo
esquece o antigo
com anotações do seu avô
ao criar asas
o homem sobrevoa
o subsolo dos contentamentos
sorriso fácil
à toa
os panos sujos do avô
nunca lavados
estamos todos te chamando
suas asas assadas
no café da manhã
servidas no sofá antigo
aguardando a entrega
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o cachorro do homem
agora o pior inimigo
apenas lambe suas asas
de pássaro molhado
este homem sem mãe
as asas para nada
o nada é a ambiguidade
a morte de um rato que
nem existe mais
o rato entra na cena
como adulto em festa de criança
como bebês de um ano
em festa
de bebês de um ano
o rato é
a festa de um ano
da morte do rouxinol
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Alexandra Torres nasceu a 7 de outubro de
1976 em Lisboa e durante o seu percurso nunca
abandonou a paixão pela escrita. É autora da
saga fantástica O Segredo dos Imortais, com as
duas primeiras entregas, Passado e Presente,
publicadas; Ossos, um conjunto de poemas que
constituem pequenas reflexões; e Inversos, obra
que reúne 40 poemas de temática diversa.

o vínculo

o

burburinho das árvores
depressa se propaga
um segredo revela-se nas asas
dos que vogam mundo fora
e sussurram o que a Terra tanto reclama
uma realidade presente no tempo
que muitos descuidam, uns poucos ouvem
quando a todos concerne
o que todos os ventos murmuram
o vínculo entre o meio e o homem
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Felippe Regazio vive em São Paulo e escreve.
Publicou Oceana, em 2013, pela editora Ponto
da Cultura, Atentado Contra a Vida das Coisas
Belas, em 2015, numa edição artesanal. Em
2016, foi menção honrosa pela USP com os
poemas do livro Sonata em Mi Menor Para
Porcos e Outros Quadrúpedes. Também organiza
antologias alternativas e tem diversos trabalhos
publicados em revistas, como Subversa, Labirinto Literário, Mallarmargens e O Emplastro,
além de alguns jornais locais.

os cães têm dilatado o tempo e o espaço

m

e sinto como
se eu tivesse
o coração
de um cachorro
e o tempo
passasse
em milhões
e milhões
de anos
e
de lá
até aqui
foram
milênios
decênios
gerânios
e eu não sei se isso
é saudade
eu acho que é
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é a sua ansiedade
de bosta
você diz
e eu abano o rabo.
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Jeconias Mocumbi (1997), pseudônimo de
Edilson Sostino Mocumbi, nasceu em Xai-Xai,
distrito de Gaza, Moçambique. Vive atualmente
em Maputo. Contacto: mocumbi53@gmail.com

entre dezembros e dores

N

ão caiu chuva
Rolou no peito
Uma lágrima
De angústia profunda
De perder até jeito
E nos bares
Dilaceram-se alegrias
Melodias caem lês-a-lês
Regando-me de pavor
Pois eu cá fora
Deambulo entre defuntos
Noturnos,
Sangue a beira da estrada
Murcha o meu caixote
Onde passo dia e noites frias
Relendo dezembros
Que vão e idos
Sem ter um lar
Nem quem me olhe
Com o olho destro
E me amem falsamente
Como se ama
Quem nunca se amou
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Amanda Prado é doutoranda em Estudos
Literários (UFAL) e integrante do coletivo Elisa.
Contato: pradoamandaps@gmail.com

dentro das coisas

a

lgo como vinagre e sal sobre o asfalto
gelo que resiste sob o sol
queimando as superfícies
não como flor
mas como espera
algo como um dia inútil
o domingo e suas cinzas sobre o travesseiro
e que não me diga esperança
pois nada
agora e nunca as coisas fervem
dentro de uma chaleira quebrada
as coisas fervem
dentro de uma camisa de tecido sintético
lavar à mão
secar à sombra
não passar
cuidado
superfície quente
e as coisas queimam
e chove sangue e lama sobre as calçadas
e não há vento
nenhum rastro
o que há é espera
um cachorro que mija o tapete
o destinatário sempre ausente
o óleo marrom da pastelaria
e chove sangue
a calçada vermelha
o pedestre desvia da poça
ainda é segunda-feira
dentro de um domingo
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e dentro das cinzas
do último cigarro
um aviso
risco de câncer
fumar causa inércia
mas não há fumantes dentro do aquário
e um incêndio
de grandes proporções
atinge a escama de um peixe elétrico
e não há fogo
apenas a faísca e o corpo de bombeiros
a escultura de um esqueleto d'água
mas não há água
e as coisas queimam
dentro das coisas
as coisas queimam
e não há água
mas não há fogo
na escama do peixe elétrico
não há fumantes dentro do aquário
fumar causa inércia
um aviso
dentro do último cigarro
e dentro das cinzas
de um domingo
um cachorro mija o tapete
nenhum rastro
e as coisas queimam
cuidado
não passar
dentro de uma camisa de tecido sintético
e dentro de uma chaleira quebrada
agora e nunca as coisas fervem
o domingo e suas cinzas
um dia inútil
queimando as superfícies
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Leandro Rodrigues (1976, Osasco, São Paulo) é
formado em Letras e pós-graduado em Literatura
Contemporânea. Professor de Literatura e Língua
Portuguesa, seu livro de estreia se chama Aprendizagem Cinza (Ed. Patuá, 2016). Tem poemas em
sites e revistas, como Germina, Mallarmargens, Cult,
Musa Rara, Alagunas, Diversos e Afins, Correio
Braziliense, entre outros. Escreve em Zona da Palavra.

jornal

O

que embrulhas
além de mentes?

peixes?

ração para cachorro?
Nas horas mortas
um crime?
de certo - estômago
Com a tipografia de sangue
editorial

ressalva rasuras
Há rasuras no poema,
No olhar
Na vida
E sem ressalvas.
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Esther Alcântara é brasileira e vive em São Paulo.
Formada em Letras e Especialista em Língua
Portuguesa, atua como editora e revisora de textos.
Em 2015 participou da exposição de livro de artista
Entre a Obra e a Dobra: Memórias, com a obra
Raízes. Em 2016 lançou Vinte poemas para serem
lidos com lupa, projeto inovador em forma de
minilivro (2 x 3 cm), e participou da Antologia
Senhoras Obscenas. Seu livro Piracema tem lançamento previsto para abril de 2017.

semiluz

S

ofro da loucura frágil
dos semilúcidos
que se apavoram
com sua luz só réstia
potente em servir
implacável em apontar
as sombras das veias
insubordinadas
desses que alucinam de dor
impecáveis em pecar
por excessos absolutos
porque o único medo
corpo e mundo convulsos
é não viver de todo
o abalo sísmico
e quase sem pulso
a única certeza
a de sobreviver
com vida
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Luís Perdiz é autor do livro Saudade mestiça (Ed.
Patuá, 2016). É poeta, compositor e editor do portal
de literatura Poesia Primata, voltado para a
degustação e difusão da poesia brasileira contemporânea. Faz parte do projeto musical autoral
Estranhos no Ninho e publica regularmente em revistas de literatura e antologias, obtendo menção
honrosa na 23ª edição do Programa Nascente USP.
Site/contato: www.luisperdiz.com.br.

templo

n

unca intacto
repouso nesta superfície de cascalhos
sonhos aprendidos ao hálito da terra

lágrima primata incrustada na labareda
planície viva do princípio
tarde marmórea por onde encontro
suas coxas quentes
secretamente solares
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Luís Perdiz é autor do livro Saudade mestiça (Ed.
Patuá, 2016). É poeta, compositor e editor do portal
de literatura Poesia Primata, voltado para a
degustação e difusão da poesia brasileira contemporânea. Faz parte do projeto musical autoral
Estranhos no Ninho e publica regularmente em revistas de literatura e antologias, obtendo menção
honrosa na 23ª edição do Programa Nascente USP.
Site/contato: www.luisperdiz.com.br.

estadia

s

empre na sua casa
os vitrais se entrelaçam
as teias desnudam o tempo

as peles se dissolvem
meu alicerce mais valente
assiste o horário
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Luís Perdiz é autor do livro Saudade mestiça (Ed.
Patuá, 2016). É poeta, compositor e editor do portal
de literatura Poesia Primata, voltado para a
degustação e difusão da poesia brasileira contemporânea. Faz parte do projeto musical autoral
Estranhos no Ninho e publica regularmente em revistas de literatura e antologias, obtendo menção
honrosa na 23ª edição do Programa Nascente USP.
Site/contato: www.luisperdiz.com.br.

córregos

b

ota imersa na
flora do destino
brilho transatlântico
fincado em alma
auroras e cachos
moto infinita na neblina
dilúvio de nuances
improvisando verões
o jazz campestre na barraca da noite
desfigurava também o interior de nossos pulsos
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Luís Perdiz é autor do livro Saudade mestiça (Ed.
Patuá, 2016). É poeta, compositor e editor do portal
de literatura Poesia Primata, voltado para a
degustação e difusão da poesia brasileira contemporânea. Faz parte do projeto musical autoral
Estranhos no Ninho e publica regularmente em revistas de literatura e antologias, obtendo menção
honrosa na 23ª edição do Programa Nascente USP.
Site/contato: www.luisperdiz.com.br.

banquete

e

stirados sobre uvas e fogueiras
oferendados aos olhos do dragão
adormecidos em tambores e maços
devorados na miragem nupcial da ordem
as fábricas nas unhas crescem
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Luís Perdiz é autor do livro Saudade mestiça (Ed.
Patuá, 2016). É poeta, compositor e editor do portal
de literatura Poesia Primata, voltado para a
degustação e difusão da poesia brasileira contemporânea. Faz parte do projeto musical autoral
Estranhos no Ninho e publica regularmente em revistas de literatura e antologias, obtendo menção
honrosa na 23ª edição do Programa Nascente USP.
Site/contato: www.luisperdiz.com.br.

playground

o

que mais me relevava naquele
playground vazio
era o silêncio
igual ao meu
infância fantasia atravessada
merthiolates colos contrastes
amigos imaginários
todos eles filhos únicos
ensimesmado
pressentia sons de macondo
outras partes longas
indefinidas
longe do baile de minotauros
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Jovino Machado nasceu em Formiga-MG. Foi criado
em Montes Claros e vive em Belo Horizonte.
Publicou Cantigas de amor & maldizer (2013) e
Sobras completas (2015), entre outros.

satanás de saia

s

atanás de saia
não quis ser viúva
morreu na praia

seu fogo era frio
sua forca era fraca
seu punhal era podre
se enforcou no ego
se queimou na vaidade
se matou na maldade
não quis envelhecer
antes de apodrecer
belo pasto para os vermes
a cruz é espelho
doentias são as flores
contaminadas pelo abismo

| página 129 |

| revista gueto |

| edição trimestral número um |

Jovino Machado nasceu em Formiga-MG. Foi criado
em Montes Claros e vive em Belo Horizonte.
Publicou Cantigas de amor & maldizer (2013) e
Sobras completas (2015), entre outros.

lúcifer no cio

s

eu próximo passo
é retocar o batom
e assassinar
o amor que não existe
seu próximo passo
é pintar as unhas
e furar os olhos
da menina triste
que quer ser madonna
seu próximo passo
é usar os novos brincos
e derrubar do viaduto
o menino pobre
que quer ser guevara
seu próximo passo
é escolher a minissaia
e comprar a alma
do último trovador
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Jovino Machado nasceu em Formiga-MG. Foi criado
em Montes Claros e vive em Belo Horizonte.
Publicou Cantigas de amor & maldizer (2013) e
Sobras completas (2015), entre outros.

a dama das trevas

s

abe dançar a falsa valsa
seu voo é um presságio sombrio
no impulso lúdico caiu da torre
e perdeu a terceira perna
pode andar sem ela com muletas
mas vai sentir muito a sua falta
fala baixinho como uma fada
mas fere fundo como uma bruxa
sua saliva é venenosa e cruel
anda com passo de gazela
para não despertar os cães
deu um salto trapezista
quando o cupido se abaixou
para apanhar a flecha
sabe fingir em alemão
ou sabe-se lá qual idioma
demônio medieval
disfarçada de anjo barroco
pode ser vista ao lado de satã
na divina comédia de dante
ou rezando uma ave-maria
aos pés de nossa senhora do desterro
no altar da igreja do pilar
numa estranha alquimia
entre o sagrado e o profano
vai passar a eternidade
no nono círculo do inferno
ao lado de caim e judas
virgilio vai lhe virar a cara
sua beleza é uma cadela
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que me envia em seus latidos
um ganido de socorro
que a vingança transformou
em cantiga de maldizer
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João Gabriel Madeira Pontes | Poeta brasileiro
nascido em 1992. Formou-se em Direito pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Em outubro de 2016, lançou seu livro de
estreia, Indiscrição, pelo selo Kazuá. Já teve seu
trabalho publicado nas revistas Modo de Usar &
Co., Mallarmargens e Escamandro.

entre certos instantes de brahms e uma cloaca, VII
Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
— But who is that on the other side of you?
T. S. Eliot, The Waste Land

O

utubro é o mais cruel dos meses;
não por causa de seus lilases,
mas porque aquele nariz grego,
sem curvaturas, sem depressões
acentuadas, aquele nariz que só se pode ver
no rosto da Vênus de Milo ou do Apolo Belvedere,
aquele nariz insiste em apontar
para cima: seta sem rumo.
Os filhos, os netos & os amigos de longa data
cochicham e bocejam e fumam cigarros.
Trituram-se as sementes de melancolia
nos moinhos da resignação.

Sabes, o fim não é
a calmaria de uma praia erma em Santa Lúcia,
e sim uma torrente de sons.
O fim não é
escuro como a pena de um corvo.
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O fim são Sóis sobre Sóis sobre Sóis
estampados nas paredes de uma galeria apinhada
de reis macilentos.
O fim é um dilúvio de luz sem fim,
conquanto o homem deitado,
natureza que ofega
dentro de um módico ataúde,
resista nas trevas
serenas dos começos. Laivos de hulha
a marcar o papel, comunhão
profana de negros sulcos
em uma antiaquarela que, nos perigosos
estreitos da memória,
parece ter sido feita de espuma.
Em Outubro, avançam
os aríetes forjados para derrocar os baluartes
ao redor dos misantropos.
As inibições do homem deitado
vêm abaixo sempre que ele se dispõe a sonhar;
e, na penumbra, a voz-martelo de sua mãe
não esmaece: eu & você fomos reduzidos
a tênues filamentos de rengo.
Não houve ouro,
não houve incenso,
não houve mirra,
mas ouve Outubro:
_______
— Intercalam-se doutrinas & vertigens,
rochas úmidas, musgos.
Existe um par de asas rodopiantes no azul
para cada prenúncio não concretizado.
Os rouxinóis & os pintassilgos abandonam
seus ninhos de chumbo
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e se colocam a serviço de Cassandra.
Querem conceber
melodias que se ajustem
às previsões escatológicas
da princesa desacreditada.
Tantos profetas à míngua, tantos profetas
à margem da História.
Profetas
que vilipendiaram as necrópoles
onde jaziam os puritanos casmurros,
que distribuíram aos pobres
palavras de consolo & porções de anfetamina,
que ligaram a Nossa Senhora de Copacabana
à ponte do Brooklyn,
que derramaram lágrimas copiosas
aos pés de William Carlos Williams,
que comeram, a garfadas, os acordes
do trompete de Miles Davis,
que contemplaram carrosséis nas conchas
dos caracóis encalacrados,
que ofereceram a outra face à mão pesada
do Padre Antônio Vieira,
que festejaram a virada do milênio
muito antes da virada do milênio,
que transformaram a obra de Sade
em uma cartilha de boas maneiras,
que morreram de bala e de cirrose
e de AIDS e de fome e de desgosto,
que defenderam o celibato & a libertinagem
em uma mesma passeata,
que fizeram planos de erguer
uma nova biblioteca para Alexandria,
que regaram os girassóis amarelos
de Van Gogh a fim de que depois
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pudessem vê-los murchar.
Poupem os profetas
do exílio das segundas-feiras.
Salvem os profetas
dos infernos do sentimentalismo.
_______
— Abram caminho para os fiordes!
A paternidade traz consigo uma dor típica,
extraordinária, impossível de ser
compartilhada. Enquanto o gelo erode
as montanhas,
o andarilho pensa em seu pai
e constata que amar um filho
é disciplina desconhecida,
é arte
avessa a julgamentos.
Entregue à inospitalidade silenciosa da paisagem,
nu aos olhos que, do alto, tudo veem,
ele murmura frases desconexas,
repletas de ventania,
e faz do branco total
um disco de cores
e, com seu estribilho,
reverte os anos
embaralha as estações,
mostra que a tundra
vence a neve.
(Toma, pai! São teus estes arbustos silvestres.
Pedi a eles que estivessem prontos
a tempo das comemorações
de teu aniversário.
Vê como se esparramam
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sobre esta planície fria.
Leva também os ecos de cera diáfana
que precipitaram daquelas nuvens carregadas
e que ora te concedo
à guisa de tão merecido presente.)
O andarilho sente,
por baixo de sua pele trivial,
mover-se uma legião de cavaleiros
ensandecidos.
As mãos calejadas desses homens calejados
desembainham estrelas
para brandi-las na hora da guerra.
(A meia-lua de luz glacial rompe meu crânio
porque não aguenta ser
mera ideia.
Seus feixes absorvem
o tom carmesim da tinta que escoa
por meus capilares.
Uma hidra inconstante reside no âmago
de todas as vontades.
Queremos com as pernas, não com o coração.)
_______
O dia em que me percebi humano
foi o dia em que desci, pela primeira vez,
à adega da fazenda.
Nas garrafas reclinadas,
de vidro teso como corpos que,
embora esgotados,
não conseguem repousar,
os sabores
da uva,
do carvalho
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e da terra púrpura
amalgamam-se ao gosto rançoso
de um esplendor decadente.
Rótulos em retalhos
simbolizam a urgência de uma nobre promessa
que trespassou
monumentos & mensagens
até dissipar-se.
Há certo orgulho nessas garrafas.
Orgulho
de soldado francês,
de mãe vaidosa,
de metrópole dominante.
É o mesmo orgulho do qual costuma se valer
o burguês tacanho
na tentativa de amenizar a culpa que,
segundos antes da meia-noite,
liberta-se
do vácuo
a fim de atormentar-lhe a consciência
supostamente inabalável,
empanturrando-a
de miragens obscenas:
crônicas de marimbondos em alcovas.
Filhos meus!
Deem-me um gole de orgulho, aplaquem
minha vergonha.
Ao transpormos as raias da infância,
renunciamos ao sutil álibi da imaturidade.
Deixamo-nos colonizar pelos arrepios do vexame
para que a morte,
halo de um anjo democrático,
possa vir a ratificar
os pequenos constrangimentos que,
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juntos, formam nossas biografias,
essas estranhas receitas de cozinhar o tempo.
Sinto a linfa inebriante do outono a purgar
a terrível orquídea da existência;
e o fogo-fátuo,
que nada queima,
conduz-me ao ponto mais remoto
na estrutura oca
de uma tempestade.
Volto a ser criança despudorada.
Entre Outubros, profetas & andarilhos,
hei de dançar nas arestas da realidade,
um verão que corre ao encontro do céu.
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Yuri Pires | Nasceu em 1986, na cidade do
Recife (PE), onde cursou História, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), e
viveu até 2011, mudando-se para São Paulo (SP),
onde publicou seu primeiro romance, O Homem
e o Seu Tempo (Chiado Editora, 2014), seu
primeiro livro de contos, Fábrica de heróis (em
e-book, 2015), e seu primeiro livro de poemas,
Artifício (Editora Intermeios, 2015).

o sangue de bangui

O

sol de Bangui é quente
como o de Cali, como o daqui.

Uma criança negra faminta troca
felatio por água potável
suas jovens mucosas por pão,
nas vielas de Bangui,
assim como em Cali, assim como aqui.
Capacetes azuis,
narcosoldados,
milícias da fé,
saqueiam, queimam, dilaceram;
invadem terras e mulheres
por extensão bélica
(acorrentadas pelos pés
banhadas por mangueiras
como elefantes
quando menstruam
queriam menstruar todo dia
porque quando assim
eles não vêm),
em Bangui, mas também
em Cali, também aqui.
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Um dia, em Bangui, um homem
viu um taqiyah na cabeça de outro homem
dentro de um ônibus. Seu grito ecoou
e a multidão arrastou o homem
com a taqiyah para o meio da rua:
pontapés, murros, estocadas,
uma pedra nas mãos de um cristão
esmagou-lhe a cabeça
(a taqiyah ensanguentada rolou pelo chão);
com uma mordida,
um homem cristão arrancou,
a dentadas, um pedaço da perna do homem morto
(morto não tem religião):
mastigou, engoliu. O sangue escorria
pelos seus lábios e pescoço.
Uma repórter aproximou-se:
“Fiz porque estou com raiva”, disse o homem
conhecido como cachorro louco,
disse ainda que os muçulmanos
mataram sua esposa grávida, seus filhos, sua cunhada,
porque era gente cristã,
daí a raiva e a deglutição
da carne daquela perna.
Nas savanas e florestas do lugar,
há milênios, há gente e fogo:
antes do final do século dezenove,
a gente reunia-se em torno do fogo
e contava histórias e estórias
que fossem de contar,
em iorubá, igbo, banto, sangho, manza,
como a do menino que virou
estrela para iluminar os passos
do irmão que nasceu;
mas em grandes embarcações
chegou a civilização,
l’arme à feu, le fusil, la mitrailleuse, la bombe,
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e o fogo não mais iluminava contos ancestrais,
mas o sangue que escorria
pelas minas de ouro e diamante,
pelas férteis terras baya e banda e mandjia e mboum.
A civilização, com um mapa sobre uma mesa,
munida de caneta e régua,
circundou savanas, florestas, terras áridas,
(povos não, que nas escalas dos mapas
não é possível vê-los,
nem à mãe que carrega água em potes
nem ao pai que enche de carne a botija
nem à filha que balbucia as primeiras palavras:
ndụ, nne, nnwere, onwe, mmiri).
A civilização procurou e encontrou
ouro, goolu, diamantes, okuta iyebiye.
A civilização encheu Louvre, Versailles, La Place Royale,
com pedras raras tingidas pelo mesmo sangue
que escorria da boca do cachorro louco.
Em Bangui, a pele preta,
como em Cali, como aqui,
traz marcas da civilização.
E na língua roubada,
um horror que não tem nome,
nem em Bangui, nem em Cali,
nem aqui. O horror
que é uma fenda
para as guerras intermináveis
do século vinte e um.
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Casé Lontra Marques | Nasceu em 1985. Mora em
Vitória (ES). Publicou Movo as mãos queimadas sob
a água, Saber o sol do esquecimento e Mares
inacabados, entre outros. Reúne o que escreve em
caselontramarques.blogspot.com.br.

até quando regressaremos às pedras da letargia?

D

esdobro os dedos, com o silêncio no centro da mão (uma
perplexidade
que nem sempre se sabe sede); não durmo, nem

ergo
a pele contra a luz — algo aqui se esquece —
que cinge o cimento devastado
pela solidão ofertada
como um fruto, ainda que ínfimo, sim, mas suficiente para
incitar um circuito
(não um acolhimento): queremos calma? (nomearemos
um núcleo: sem sigilo,
porque desconhecemos — já que desgastamos — os
lazeres
da lucidez: nomearemos, além de um núcleo, um sistema, um
suporte,
um útero: nomearemos tudo quanto
não temos a oportunidade
de desprezar, tudo quanto nos desafia com uma ausência
que consumimos — que concluímos — ao pisarmos
os primeiros
andares do dia). Digo: o murmúrio
cessa no corpo (não apenas no lábio, não apenas
no pulmão) ressequido;
o murmúrio
cessa, embora caudaloso, mas não podemos, assim,
sondar qualquer
cansaço: cessa quando, não sendo lacuna, seca depois
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de habitado por uma suficiência
que o sufoca. Digo: o murmúrio cessa somente
no corpo (não em todo
o corpo) que afasta, da sua precária malha, o contato com
a miséria, pulsação
de uma fonte manifesta. Há choques —
choques que, no entanto, não impõem uma ruptura — algo aqui
rejuvenesce — pois mapeiam
entre traumas, ainda cambaleando, um campo
de coordenadas
— sem abrigo: suas marcas são falhas que infiltram
a catatonia,
pelos cantos. Assim que a chuva
recomeçar, (até quando
regressaremos às pedras da letargia?) a boca pronunciará
uma memória — como se a dilatasse, num ato brusco,
contra
a própria vontade — para estilhaçá-la pela água,
outra forma
de vivê-la, de alimentá-la, com uma tranquilidade
minada por uma cadeia
de metáforas conturbadamente sincopadas. Reconheço a cegueira
que leva
ao limiar, por um tempo
incontrolável: o trabalho da voz — que desejamos infatigável —
questiona
as mortes a que
respondemos com desconforto; hesitar será um modo
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de esmorecer: as narrativas
ferem a língua, as falas
ferem a língua, as imagens,
as fraturas,
as voragens ferem a língua. Escuto: sobretudo estas
feridas
intensificam
a poesia. Escuto: sobretudo
estas feridas, depois
de castigadas pela saliva, sabem estar
em expansão — uma expansão
pela pobreza —, apesar de colidir — muitas vezes
de
coincidir — com as fraquezas
que não delimitam
suas forças (não são fronteiras)
mas que excitam
os insetos que infestam suas fissuras.
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Bruna Mitrano | Nasceu (1985) e vive na periferia do Rio de Janeiro. É escritora, desenhista
e articuladora cultural. Publicou o livro Não
(Editora Patuá, 2016).

mãos de pólvora afagando o fogo
5 poemas
I

p

rocurava pela casa
a filha perdida
criança minha criança
pesada da loucura
sentava ao pé da cama
e dedilhava paredes
então a menina ao seu lado
nunca chorou —
talvez seja o vão
de 1985 até aqui —
dedilhava paredes
e alguma quietude
as abrigava até que o sol.
II
o homem abocanhava
a pele elástica de frango atirada
à calçada.
comia por todas as necessidades,
acocorado em sua miséria.
com os dedos empapados,
gargalhava e puxava o cabelo,
no transe de ser ignorado.
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III
roçar a língua na ferida não cicatrizada dum desconhecido que não se
presta a gemidos mas sustenta os olhos de pavor diante do inevitável
de ser bicho insano galopa arrefece no subsolo da cidade de cal
penetrar a ponta da língua nas substâncias quentes fluidas vivas
— exercício de libertação —
IV
amarra pendura deixa pingar
que a terra seca apaga a última gota —
a galinha me olha de um olho só
ciclope de ladinho frango assado papai e mamãe
e o açougueiro gargalha
se sacode todo mole
tem larva na carne fresca e
não tem graça nesse lugar.
V
a impertinência da cura.
arrancaram meus caninos,
tenho as gengivas suturadas à mostra.
de medo: tormenta
[mãos de pólvora afagando o fogo]
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Alberto Lins Caldas | Publicou os livros de
contos Babel (Revan, Rio de Janeiro, 2001) e
Gorgonas (CEP, Recife, 2008); o romance Senhor
Krauze (Revan, Rio de Janeiro, 2009); os livros de
poemas No interior da serpente (Pindorama,
Recife, 1987), Minos (Íbis Libris, Rio de Janeiro,
2011), De corpo presente (Íbis Libris, Rio de
Janeiro, 2013), 4x3 — Trílogo in Traduções (Ibis
Libris, Rio de Janeiro, 2014), com Tavinho Paes e
João José de Melo Franco, e A perversa
migração das baleias azuis (Ibis Libris, Rio de
Janeiro, 2015). Blog [link].

a duquesa e a ratazana
● dessa maneira me tornei duquesa ●
● diz a duquesa mascando chiclete duro ●
● de hortelã com goma arabica e conhaque ●
● isso diz a duquesa sem prestar atenção ●
● ao jogo q ja termina e a tarde some ●
● aos poucos quase azul toda idiota ●
● cada um cuida do seu rabo ●
● isso quem disse foi a ratazana ●
● pra duquesa agora dormindo imensa ●
● com aquele cheiro azedo e frio ●
● como se a duquesa mascasse gengibre ●
● como se a duquesa tivesse louca e morta ●
● dessa maneira me tornei duquesa ●
● diz a duquesa acordando assustada ●
● como manda o figurino diz a duquesa ●
● pra ratazana agora fumando seu cigarro ●
● de menta como se não fosse tão tarde ●
● diz a duquesa sem nenhum rancor ●
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● uma vez fui duque de verdade ●
● diz a ratazana pra duquesa dormindo ●
● essa duquesa dorme demais diz ●
● a ratazana virando o travesseiro ●
● como se sonhasse com alguma tortura ●
● ou mesmo com a grande falta do queijo ●
● dessa maneira me tornei duquesa ●
● diz a duquesa mas é uma pena não ser ●
● mais possivel nesse mundo as duquesas ●
● ouvindo isso a ratazana completa ●
● nem mesmo ratazanas como antigamente ●
● pois nem eu sou duque ou ratazana ●
● ouvindo isso a duquesa diz nem eu ●
● sou duquesa mas tenho um sono o sono ●
● tão grande quanto o sono das duquesas ●
● se bem q agora quando o jogo termina ●
● quando a tarde some entre azuis idiotas ●
● e tantos verdes isso não interessa mais ●
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Alberto Lins Caldas | Publicou os livros de
contos Babel (Revan, Rio de Janeiro, 2001) e
Gorgonas (CEP, Recife, 2008); o romance Senhor
Krauze (Revan, Rio de Janeiro, 2009); os livros de
poemas No interior da serpente (Pindorama,
Recife, 1987), Minos (Íbis Libris, Rio de Janeiro,
2011), De corpo presente (Íbis Libris, Rio de
Janeiro, 2013), 4x3 — Trílogo in Traduções (Ibis
Libris, Rio de Janeiro, 2014), com Tavinho Paes e
João José de Melo Franco, e A perversa
migração das baleias azuis (Ibis Libris, Rio de
Janeiro, 2015). Blog [link].

baleia
● essas gaivotas tão famintas demais ●
● depois q a baleia encalhou na praia ●
● elas devoram viva a boa carne branca ●
● enquanto ela se debate sonhando abismos ●
● mas temos q convir q as gaivotas q a fome ●
● das gaivotas e essa areia toda é bem menor ●
● q a dor da baleia é menor q todos nos ●
● porisso temos bebido demais nossa cachaça ●
● de milho nosso rum nosso conhaque e tudo ●
● q nos tem caido nas mãos porq ficamos ●
● aqui olhando esses meses todos se debater ●
● a brancura da baleia e a fome das gaivotas ●
● de vez em quando levamos pra baleia ●
● branca nossa cachaça de milho q ela bebe ●
● toneis como se a cachaça fosse agua ●
● assim ela nos tem cantado profundidades ●
● q não podemos compreender mas é bom ●
● quando ela nos canta porq o mar ●
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● parece adormecer e nos esquecemos ●
● nos e a baleia branca da cachaça de milho ●
● q é tão dificil de fazer nesses tempos ●
● rimos com ela e ela ri ate bem tarde ●
● enquanto as gaivotas dormem de barriga ●
● cheia e o sol não aparece queimando ●
● a pele branca demais da baleia tornando ●
● furiosas no pleno dia as gaivotas e sua fome ●
● sem fim mas as horas acabam e a noite vem ●
● como um descanso pra baleia quase morta ●
● porq restam toneladas de carne ate ela ●
● morrer se bem q muitos acham q ela ●
● não morrera ela ficara assim viva e branca ●
● eternamente com essas gaivotas famintas ●
● bebendo toda nossa cachaça de milho ●
● se for assim precisamos nos acostumar ●
● com a baleia encalhada com a fome ●
● sem fim das gaivotas e com a sede ●
● da baleia por nossa cachaça de milho ●
● isso tudo nos tem tornado bem furiosos ●
● porq não ha trabalho q chegue pra fazer ●
● a tanta e boa cachaça de milho q é preciso ●
● pra saciar a baleia e a cada um de nos ●
● com a fome sem fim dessas gaivotas ●
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Alberto Lins Caldas | Publicou os livros de
contos Babel (Revan, Rio de Janeiro, 2001) e
Gorgonas (CEP, Recife, 2008); o romance Senhor
Krauze (Revan, Rio de Janeiro, 2009); os livros de
poemas No interior da serpente (Pindorama,
Recife, 1987), Minos (Íbis Libris, Rio de Janeiro,
2011), De corpo presente (Íbis Libris, Rio de
Janeiro, 2013), 4x3 — Trílogo in Traduções (Ibis
Libris, Rio de Janeiro, 2014), com Tavinho Paes e
João José de Melo Franco, e A perversa
migração das baleias azuis (Ibis Libris, Rio de
Janeiro, 2015). Blog [link].

mapplethorpe
● ficamos sabendo q mapplethorpe faz ●
● a barba inda com a velha navalha do avo ●
● mapplethorpe q nos apavorou por muito tempo ●
● não q tenha com essa navalha tirado nosso ●
● sangue ou matado alguns de nos nada disso ●
● com o velho caduco mapplethorpe era o medo ●
● agora ficamos sabendo q mapplethorpe faz ●
● a barba inda com aquela velha navalha infeliz ●
● ensaboando a cara como fazia seu velho idiota ●
● mapplethorpe e isso nos tem feito uma raiva ●
● tão violenta q muitos entre nos tem roido unhas ●
● tem saido pra passear ate cair exausto e morto ●
● sim tudo isso porq esse mapplethorpe inda usa ●
● a navalha do velho avo dele o mapplethorpe ●
● q nos apavorou o quanto pode a vida toda ●
● agora esse imbecil do mapplethorpe vem assim ●
● com essa navalha a mesma navalha e a espuma ●
● q deve ser tambem a do velho mapplethorpe ●
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● ensaboar a cara pra todo mundo ver e ouvir ●
● aquela lamina raspando os pedaços de barba ●
● como se fosse um chiado de cobras no fogo ●
● esse mapplethorpe esse porra do inferno ●
● se chegasse aqui agora eu lhe daria um tabefe ●
● naquela fuça usando a velha navalha livre ●
● como se não fosse a navalha do velho ●
● mapplethorpe e é exatamente porisso q tamos ●
● todos querendo passar a lamina no figado ●
● nesse mapplethorpe irresponsavel e barbeado ●
● com a mesma espuma com o mesmo pincel ●
● a mesma navalha do infeliz mapplethorpe ●
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Alberto Lins Caldas | Publicou os livros de
contos Babel (Revan, Rio de Janeiro, 2001) e
Gorgonas (CEP, Recife, 2008); o romance Senhor
Krauze (Revan, Rio de Janeiro, 2009); os livros de
poemas No interior da serpente (Pindorama,
Recife, 1987), Minos (Íbis Libris, Rio de Janeiro,
2011), De corpo presente (Íbis Libris, Rio de
Janeiro, 2013), 4x3 — Trílogo in Traduções (Ibis
Libris, Rio de Janeiro, 2014), com Tavinho Paes e
João José de Melo Franco, e A perversa
migração das baleias azuis (Ibis Libris, Rio de
Janeiro, 2015). Blog [link].

meadong
● durante 69 dias e noites [nem 1 segundo a mais] ●
● como se fosse 2000 e 72 horas sem sair de cima ●
● olhando sempre as fumarolas rubras ou azuis ●
● 1 segundo [q é o mesmo q dizer infinito] era ●
● como um burro carregado de tijolos e pedras ●
● urrando ao ver uma egua no cio [?o desejo] ●
● o sol la fora [esse porra acostumado a queimar ●
● miolos] porisso o costume bem salutar de todos ●
● se esconderem [na volta do rio entre as arvores] ●
● cercados de porcos é q tive muito doente [minto] ●
● quase perdia essa perna esse braço e os olhos ●
● aqui ele fez uma careta de asco [!aquele porra] ●
● depois a mulher dele enquanto ele olhava [o rio] ●
● meteu a mão molhada dentro da minha calça ●
● sempre rindo quase cantando a tosca e nua ●
● porq iam tomar banho [na volta do rio os porcos] ●
● foi dessa maneira q provei pela primeira vez ●
● o meadong na lingua da mulher do porqueiro ●
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● no momento olhava pro marido [isso é salutar] ●
● admirando o rio os porcos comendo bagos verdes ●
● [é possivel q ele e os porcos comessem fumier] ●
● o qeu sei de verdade é q a mão da porqueira ●
● não saia de dentro da minha calça [!sim o gozo] ●
● isso tudo ali na volta do rio [!o sol o sol !o sol ●
● entre os porcos e o marido] depois ela levou ●
● cada um dos dedos a boca e lambeu [!sim o gozo] ●
● com aquele cheiro de meadong invadindo a vida ●
● é como envelhecer as brasas com madeira verde ●
● dizia sempre o porqueiro como se cantasse ●
● [entre os porcos na volta do rio entre os porcos] ●
● enquanto a vida ia entre os dedos e o meadong ●
● entre o fumier e as fumarolas azuis e rubras ●
● como se fosse 2000 e 72 horas sem sair de cima ●
● dessa maneira durante 69 dias e noites [exatos] ●
● provei o bom meadong moscado [na volta do rio ●
● entre as arvores] e todos eles devorando fumier ●
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mr e mrs andrews
● mr e mrs andrews mastigam gengibre ●
● na sombra do grande baoba dizendo ●
● ja é tão tarde mas ha 1 minuto era tão cedo ●
● isso entre o cheiro do feno e a agua do campo ●
● fez com q mr andrews olhasse pras pernas ●
● tão finas diz mr andrews pra mrs andrews ●
● o q fez mrs andrews dizer não diga isso aqui ●
● lord douglass nosso cão pode desconfiar q tudo ●
● isso aqui não passa de pulha não passa de cena ●
● se isso fosse possivel darling tenho o rifle ●
● pra acabar com toda discordia toda falsidade ●
● tudo q nos rodeia como se fosse num teatro ●
● sei disso muito bem querido disse mrs andrews ●
● piscando os olhos como uma coruja disse ●
● mr andrws quase sorrindo porq mrs andrews ●
● tem la sua beleza principalmente no campo ●
● onde os cães as mulheres as arvores o pantano ●
● e tudo q corre parece ser de deus ●
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● diz mr andrews pra lord douglass completando ●
● q ela não nos ouça porq a tarde cheia de po ●
● ameaça nossa segurança nosso descanso ●
● qualquer contrariedade afeta o estomago ●
● tanto o meu quanto o de mrs andrews vc sabe ●
● muito bem tudo isso lord douglass se calou ●
● ?mas vc não se calaria disse bem baixo lord ●
● douglass pras meias brancas de mr andrews ●
● pois la bem longe ele ve os trabalhadores ●
● de mr e mrs andrews se matando all the time ●
● pra ter um pouco de farinha e sangue de boi ●
● ele calado vendo as meias de mr andrews ●
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