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Marcelo Mirisola | Escreveu mais de uma dúzia de 
livros, romances, contos, crônicas e agora ameaça se 
meter na dramaturgia; dessa produção industrial 
destacam-se dois livros geniais, um seminal, uns cinco 
acima da média, e alguns meia-boca, porém indis-
pensáveis. Tem 50 anos,  paulis-tano e radicado na 
ponte-rodoviária Bixiga-Rio de Janeiro há dez anos. 
Depois que leu o conde Liev Nikolaievitch Tolstói 
descobriu que também é cristão e anarquista, e o 
melhor de tudo:  MM interpreta o futuro a partir das 
penugens da nuca das mulheres, e não cobra nada. 

 
o pai da verdade 
 

 maior mentira de todas as mentiras é dizer que  “o diabo 
é o pai das mentiras”. Se tem alguém que é absolutamente 

refratário à mentira, esse alguém é o diabo. 
Não tenho notícias de guerras em nome da mentira. Alguém 

pode pensar na invasão do Iraque pelos EUA. Aí eu digo que pretexto 
é uma coisa, no caso a ameaça de armas químicas: um pretexto falso. 
Mas a invasão de fato ocorreu  em nome de uma – ou pior – de várias 
supostas verdades. As mesmas de sempre, aliás. Ora, se o pretexto 
era falso e serviu de álibi para a imposição da “verdade”, temos aqui 
vários elementos que confirmam a preferência do capeta pela 
verdade. Maquiavel foi o primeiro a assumir a verdade como arma 
mortífera. Trabalhava para o príncipe. 

Somente a verdade é capaz de semear as cizânias, as guerras e  
intolerâncias.  A mentira, ao contrário, tem a lassidão como 
conselheira, o zigue-zague feito método, o dito pelo não dito como 
regra. O acordo por natureza, e o lusco-fusco como vocação. A 
mentira é conciliatória. 

Daí que Deus é brasileiro. 
As nações e os povos se digladiam para reparar a verdade e a 

justiça supostamente ultrajadas. Outra inquilina do diabo: a justiça. 
Pode parecer chocante dizer que a verdade destrói e desqualifica, 
enquanto a mentira compõe, faz acertos e afaga. Sim, é chocante, 
mas é verossímil. Vejam só. A mentira não tem jurisprudência nem 
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quer ter razão, ao contrário da verdade, que condena, julga e mata 
…em nome de quem? 

Ao diabo só interessa a verdade. 
Uma verdade bem aplicada é capaz de causar estragos 

irrecuperáveis  e gerar séculos de rancor, ressentimento e vingança. 
A verdade não admite tapinhas nas costas e não perde tempo. A 
verdade é incurável. A verdade é terrorista. Solidamente terrorista. A 
mentira se esvai. Um argumento mais um fato para substanciá-lo é o 
que basta para acabar com uma mentira. Mentira é vapor. Verdade é 
rocha. A verdade é hereditária. A verdade  está na gênese de todas as 
maldições. A verdade é imanente, sempiterna, ininterrupta e 
irrefutável. 

A verdade é o diabo. 
O pai da mentira é a verdade. Somente a verdade discrimina, 

separa, exclui  e isola. A verdade martiriza. A mentira é um arroto. A 
mentira, por exemplo, não tem a capacidade de engendrar doenças. 
O nome da multiplicação de boas e verdadeiras intenções é câncer. A 
verdade é câncer. Mentira é antídoto. Somente a mentira pode curar 
e interromper os fluxos vertiginosos, multiplicadores e suicidas da 
vida e da verdade. Mentira é a gentileza e a promessa de vida após a 
morte. Verdade é a vida antes da morte e o condomínio atrasado. A 
verdade é metástase. 

A mentira é o inocente que comparece no hospital vestido de 
palhacinho pra distrair as crianças carecas. O câncer infantil é a 
expressão mais pura e bem acabada da verdade. 

A mentira é o lado bom da verdade. 
A verdade chafurda nas doenças e perpetua a raça. A verdade 

é a medicina, o avanço tecnológico. A mesma verdade que demorou 
5 mil anos para inventar a penicilina agora prolonga o sofrimento do 
homem em nome de uma vida mais saudável, com mais qualidade. A 
qualidade de vida e os apartamentos de dois dormitórios com 40 m2 
são invenções do diabo. 

Quem, senão o diabo e os corretores de imóveis, teria 
interesse no aumento populacional? A verdade é o pai do método 
científico. A mentira joga truco.  A mentira apara as arestas, 
desconstrói e educa seus filhos para que eles não mergulhem na 
selvageria. A mentira dá a opção da subversão, enquanto a verdade é 
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o jugo, o relho, a imposição e a piscina de hidroginástica da terceira 
idade. 

As nutricionistas e as fisioterapeutas também são satanistas. 
Somente ao diabo interessa propagar as virtudes da verdade 

para que a mentira seja marginalizada. A verdade usa a mentira 
como álibi (vide Iraque, Afeganistão, Alphaville IV). Ninguém abraça a 
verdade para confessar um assassinato. Mas na hora do crime, quem 
prevalece? Claro que é a verdade. Porque a verdade não engana, não 
manda recados, não dissimula. 

A verdade é impiedosa, ela mata e condena em nome da 
mesma lógica que vende a paz e a segurança. A lógica é outra 
inquilina do diabo. A paz é a guerra em standy by. A mentira não tem 
autoridade, nem precisa se autojustificar como a verdade. A mentira 
não tem bandeiras, nem hinos, nem muros, nem porta-estandartes. 
Diferentemente da verdade, que se autoproclama o tempo todo e 
recorre a pingentes como a lógica, a razão e o juízo para se impor, a 
mentira não precisa de nada disso, não precisa provar nada a 
ninguém. Sabem por quê? 

Porque o diabo não mente. 
A mentira alarga prazos. A verdade despeja, desocupa e dá 

nomes de jardim pros cemitérios. 
A verdade é um criadouro de hierarquias, lugares onde vicejam 

a ordem, a disciplina e a submissão. A verdade precisa ser construída 
e se alimenta de conflitos, intersecções, ponderações, arrazoados, 
escaninhos, despachos, protocolos, contratos, recursos, teses e 
antíteses, sintaxe, oratória, linguagem e o escambau. Ou seja, a 
verdade se alimenta da confusão,  embora use o disfarce do método 
e da disciplina para dar verossimilhança à  barafunda que enseja: a 
verdade é uma fuzarca, e o diabo é o rei da fuzarca, o príncipe da 
confusão. O diabo é o valete dos eufemismos. O pai da verdade. 

A mentira, ao contrário, é simples. A mentira tem nome de 
meretriz, a mentira é arroz com feijão. A mentira é um alvo fácil para 
ser apontado e invadido. A primeira pedra não atirada é a verdadeira. 
O linchamento segue o mesmo padrão. O diabo se diverte. 

Quando você é traído pelo seu melhor amigo, quem o traiu? 
Em primeiro lugar, sua verdade, e depois a verdade dele, ora bolas. 
Quem trai, não trai apenas num golpe, trai desde o início, desde 
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sempre. Isso significa que a traição mais filhadaputa aconteceu 
quando o traidor dizia a verdade a você, e não quando você o flagrou 
na mentira. A causadora das decepções  e das dores é a verdade. As 
moscas que sobrevoam o lixo hospitalar são verdadeiras. A verdade é 
a alvorada e é o aborto que desperta a adúltera para mais um dia de 
traição. Sonhei com você. 

– A mentira era o melhor de nós dois. 
De nada adianta fulano se debater contra a verdade alheia, 

porque a verdade pertence ao outro da mesma forma que ela é sua, 
inalienavelmente sua (e vice-versa). Ou seja, para se alcançar a 
verdade, alguém sempre terá de abrir mão da verdade! A verdade é 
ouroboros. 

Basta fazer uns cálculos. Nada muito sofisticado, uma regrinha 
de três é o suficiente para constatar que o diabo não pode ser o pai 
da mentira. Tampouco o filho. Nem parente distante. A  verdade 
apaga a luz e manda a fatura em nome da mentira. O diabo enxerga 
no escuro. 

O único que falou a Verdade em nome da Verdade, que não 
precisou mentir pra dizer que era a luz, a Verdade, o caminho e a 
salvação, morreu como se fosse um mentiroso. 

A partir desse dia, o diabo assumiu alegremente o epíteto de 
Pai da Mentira: nada mais falso, nada mais conveniente e nada mais 
diabólico . Nada mais humano. Nada mais verdadeiro. 
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Flávio Sanso | Finalista do concurso Off Flip de 
contos/2015 e 2016. Recebeu o Prêmio Rubem 
Braga pelo 2º lugar no concurso de Crônicas 
promovido pelo SESC/DF. É autor do romance A 
base do iceberg. Suas crônicas são publicadas no site 

http://www.flaviosanso.com/. 
 
imprecisões de um legado 
 

e já não é bom sinal que uma ambulância vermelha esteja 
bloqueando o trânsito da avenida, que dirá agora que, de 

mais próximo, é possível ver que são duas. 
Nessas ocasiões, a curiosidade, animal sem rédeas, arrasta 

nossa atenção para o meio dos escombros. Quase como autômatos, 
vamos farejando os detalhes do caos, de maneira a encontrar o que 
nos faça, em seguida, virar o rosto em reação de choque, isso faz 
parte da nossa natureza contraditória. É pagar pra ver e também pra 
deixar de ver. 

Esta aqui é uma cena sem carros destroçados, sem cadáveres 
cobertos por lona, sem sangue acumulado em poça, nada há de 
matéria-prima para disseminação entre celulares. Mesmo assim não 
é o caso de subestimar o seu potencial de provocar abalos, esta aqui 
é uma cena em que o impressionante está nas sutilezas. 

A garotinha rechonchuda tem todas as partes do rosto 
tomadas por um brilho úmido, fez-se ali profusão de lágrimas, 
alagamento de aflições. Já não chora, os olhos miram o nada, 
demoram-se bem abertos numa paralisia de hipnose, ela até talvez 
ignore o que a socorrista lhe sussurra ao ouvido. Mais ao lado, uma 
das ambulâncias está com as portas de trás escancaradas. Feito 
pedaço de língua saltado da boca, uma pequena parte da maca 
avança para fora, deixando ver sobre ela as pernas de alguém, 
aparentemente uma mulher idosa. Não, não deve ter sido 
atropelamento, isso tem mais a ver com mal súbito. Como se vê, de 
curiosos a peritos em investigação, vamos num pulo. 

De volta à garotinha. Os cabelos dela mergulham em forma de 
cachos tão bem definidos que mais parecem esculpidos um a um. De 
fato, não foi tarefa daquelas concluídas em dois tempos, inclusive 

S 
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porque a tonalidade rósea do lacinho na cabeça combina muito 
graciosamente com o vermelho-claro do vestido e com o vermelho-
escuro das sandálias nas quais se espalham carinhas da Minnie, 
degradê bem pensado, daí pressupondo o apuro afetuoso, o zelo em 
cuidar, o jeito aplicado de apresentar uma criança ao mundo. 

A cena vai ficando para trás, por lá muitas dúvidas insatisfeitas, 
ocorrência inconclusa, nada resta senão torcer, ainda que a torcida, 
para o bem ou para o mal, seja quase sempre inútil, mentalização 
com efeito placebo.  E assim, provavelmente inócua, a torcida 
persiste para além da próxima avenida. Que o penteado feito à custa 
do cuidado em demora não se consuma como um último legado. 
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Adriana Brunstein | Ph.D. em física, escritora, 
dramaturga e roteirista, com trabalhos em várias 
vertentes e meios da comunicação. Ganhou o prêmio 
HQMIX 2008 de melhor roteirista nacional pelo 
roteiro da Graphic Novel Prontuário 666 — Os Anos 
de Cárcere de Zé do Caixão e foi contemplada pelo 
13º Cultura Inglesa Festival com o curta-metragem 
Olhos de Fuligem. Publicou o romance Estado 
Fundamental pela Panelinha Books (2012), participa 
das antologias de contos Casa de Orates (Editora 
Mondrongo, 2016) e O Outro Lado da Notícia (@link 
Editora, 2016). Lança, em breve, Pancho Villa não 
sabia esconder cavalos, pela Editora Laranja Original. 
Tem textos publicados nas revistas literárias 
eletrônicas Mallarmargens, Germina, Diversos Afins e 
Escritoras Suicidas. 

 
questão de calço 
 

á muito, muito tempo, eu caminhava com a minha mãe 
pela Paulista e um senhor, logo a nossa frente, deixou cair 

parte de um daqueles bilhetes da loteria federal. Eu me prontifiquei a 
pegá-lo e devolvê-lo, mas ela me advertiu: “Adriana, é um truque. Ele 
vende bilhetes. Assim que você pegar ele vai dizer que foi obra do 
destino e que você tem que comprar aquele bilhete, que vai ganhar o 
prêmio”. Era verdade. Ele fazia isso mesmo. Não só ele, mas dezenas 
de vendedores. E eu era uma garotinha que acreditava em tudo, 
inclusive em pessoas. Para mim era inconcebível alguém ser tão 
ardiloso assim. Eu queria mesmo a vitória do que o destino 
supostamente me reservara, passar pela vitrine da lotérica ao redor 
da qual vários sonhadores se acumulavam e ver meus números ali. Eu 
queria que aquele senhor realmente soubesse das coisas que iriam 
acontecer. Aí eu me assustaria bem menos. Mas anos depois, eu já 
estava no colegial, voltando de ônibus para casa, e dessa vez foi uma 
senhora que se meteu a fazer previsões para mim. Eu fiquei 
estupefata, como era possível ela saber tanto sobre uma adolescente 
com cabelo de poodle rebelde, ouvindo Iron Maiden no walkman e 
patches do AC/DC costurados na calça? Como é que ela saberia que 

H 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 12 | 



eu tinha atritos com meus pais? E então ela me disse, depois de tudo, 
que era pra eu me levantar que meu ponto estava chegando. Mais 
uma vez eu acreditei que havia algo reservado para mim, porque 
aquela senhora não poderia ser mais uma ardilosa que num outro dia 
qualquer, naquele mesmo ônibus, pediria algo em troca daquelas 
previsões, né? Mas o auge aconteceu mesmo no shopping Eldorado. 
Caminhava eu, já em tempos de universidade, gastando minha bolsa 
de iniciação científica inteira numa calça da M. Officer, quando uma 
menina magra se aproximou de mim e disse que sentiu algo muito 
estranho. Eu devo ter uma cara de trouxa ímpar. Pois bem, ela me 
disse que tinha uma inveja gigantesca em cima de mim e que 
inclusive haviam amarrado meu nome na boca de um cavalo. Como é 
que é? Na boca de um cavalo? Sim, era muito grave alguém fazer 
isso, mas por sorte a tia dela era uma ótima desmanchadora de 
feitiços e se eu desse uma grana para as velas isso se resolveria logo. 
Eu estudava Física, o que raramente me daria um futuro abastado, 
era dura que só, namorava um cara que pouco se diferenciava de 
uma parede, quem diabos amarraria meu nome na boca de um pobre 
cavalo? Ela fez aquele olhar de Whoopi Goldberg recebendo Patrick 
Swayze e disse que foi uma mulher morena. Oras! Quem é que nunca 
foi sacaneado por uma mulher morena, caramba? Gastei a grana das 
velas provavelmente num McDonalds´s pensando em como, de fato, 
temos vontade de acreditar em qualquer coisa que nos justifique 
esse estranhíssimo estar por aqui, que às vezes pesa demais. Se 
aquele senhorzinho lá do começo não tivesse destruído meus sonhos, 
eu não carregaria medos nas velhas pistolas de plástico que outras 
crianças enchiam de água para se divertir. Mas bem disse Pascal, 
toda a infelicidade do homem decorre de uma só coisa: ser incapaz 
de ficar sossegado no seu quarto. No entanto, ele jamais falou o que 
fazer com os bichos papões que a gente esconde embaixo da cama e 
vai aumentando o calço só pra ela não balançar tanto. Envelhecer é 
bater a cara no teto. 
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Carlos Conte | Professor de redação e sociologia. 
Escreve crônicas e contos. 

 
bar do elvis 
 

avá era alto, magro, orelhas grandes, nariz longo e cheio 
de pelos. Um dono de bar à moda antiga, sempre de jaleco 

branco, calça social, sapatos de couro, e aquele gel no cabelo 
penteado pra trás. O abridor de garrafa não lhe saía do bolso nem o 
pano do ombro, e os pedidos ele ia anotando em papeizinhos que 
afixava na parede usando durex. “Vavá de Valter?”, eu perguntei um 
dia. “Não. Eu tenho o nome da capital dos Estados Unidos”, 
respondeu com orgulho. Vavá era fã do Elvis Presley. Tão fã que a 
gente chamava o lugar de Bar do Elvis. 

Era pequeno, bem estreito, com um longo balcão de madeira 
revestido de fórmica bege dividindo o salão em duas partes, desde a 
porta da frente até os fundos, onde ficava o banheiro. As paredes 
eram dominadas pelo Rei: cartazes, quadros, notícias de jornal, 
discos. Na TV de 14”, que ficava em cima do balcão, sempre estava 
passando algum vídeo do Elvis. Vavá devia ter a filmografia completa, 
desde shows até os filmes em que o Rei atuou. Uma vez fui sozinho 
pra lá, pedi uma cerveja e assisti do balcão ao famoso show do Havaí, 
aquele em que o Elvis aparece de colar havaiano e está usando uma 
daquelas suas roupas extravagantes da fase setentista que acabaram 
se tornando sua marca registrada. Tanto que se você entrar em 
qualquer loja de fantasia e pedir uma do Elvis vão lhe trazer a versão 
azul ou branca de um macacão com brilhos e franjas, além das 
costeletas postiças. Eu sei porque meu pai uma vez foi de Elvis numa 
festa à fantasia. Eu estava de gladiador. Formávamos uma dupla 
incrível. 

Lá no Elvis tinha umas figuras curiosas. Todo bar tem as suas. O 
Velho Marinheiro, por exemplo. Barba branca, boininha de lado, 
cigarro pendurado na boca, copo eternamente na mão, ele parecia o 
Capitão McCallister dos Simpsons, só que mais gordo e acabado. O 
roteiro era sempre igual: ele enchia a cara de cerveja e conhaque e 
acabava pegando no sono sentado, com o cigarro na boca e o copo 
cheio. Vavá, gentleman como sempre, deixava o velho em paz e só o 

V 
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cutucava na hora de fechar. Mas teve um dia em que o Velho 
Marinheiro começou a se mijar todo e aí o Vavá precisou entrar em 
ação. Talvez sonhando estar diante de uma privada, o Velho começou 
a mijar ali mesmo, sentado, de braguilha aberta e tudo, segurando o 
pau pra fazer mira. Formou-se rapidamente uma enorme poça sob a 
mesa. Já tinha visto bêbado mijar nas calças, mas aquilo era 
diferente. O Velho, mesmo dormindo, teve as manhas de descer o 
zíper, sacar a pistola, fazer mira, e aí dane-se se tem uma privada na 
tua frente ou não. Tudo bem. O Vavá nem ligou. Discreto, chamou 
um táxi, pôs o Velho lá dentro e telefonou à esposa, como sempre 
fazia, pra avisar que o marido bebum estava a caminho. 

Certa vez o Vavá me revelou o verdadeiro motivo da morte do 
Rei: 

— Vou contar uma coisa — disse em tom de confissão. — Você 
sabe, o Elvis morreu. 

— Claro — respondi. 
— É que tem gente por aí que acha que ele não morreu. Dizem 

que ele fugiu, que cansou de ser celebridade, sei lá. Nunca ouviu isso 
não? 

— Já ouvi alguma coisa... 
— ... e que hoje vive escondido em algum lugar, vivendo no 

anonimato e protegido por uma tal de lei de proteção a testemunhas 
ou algo do tipo. Mas isso é coisa de gente louca — ele disse 
abaixando o volume da voz e olhando direto nos meus olhos. — Você 
cai nesse papo? Eu não caio nesse papo. Com tanto paparazzi, Carlos, 
você acha que já não teriam flagrado ele tomando banho de sol 
numa praia do Caribe? 

Assenti com a cabeça. 
— “Elvis não morreu” é uma isca criada pelo mercado pra 

manter as lojas vendendo... 
Vavá se empolgava ao falar do Rei. 
— Mas tem um detalhe que pouca gente sabe, Carlos — e, 

chegando ainda mais perto de mim sobre o balcão, como quem vai 
revelar um segredo guardado a sete chaves, pôs a mão próximo à 
boca e sussurrou no meu ouvido. — Dizem que foi droga, mas não foi 
não... 

— Sério, Vavá? Não sabia. 
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— Pois é. Pouca gente sabe. A imprensa fala que ele morreu 
por abuso de calmantes, mas não é verdade. 

— Não? 
— Não. A verdade é que o Elvis morreu cagando. 
— O quê? 
— Isso mesmo: cagando. Ca-gan-do — ele soletrou. — Dá pra 

acreditar? Acharam o corpo dele caído no chão do banheiro. Ele tava 
sentado na privada fazendo força quando a veia da cabeça se 
rompeu. 

Dei um longo gole de cerveja. 
— Cagando, Vavá? 
Ele continuou falando baixo, agora assumindo um tom 

lamurioso: 
— E queria o que, Carlos? Não foi por falta de aviso. O médico 

cansou de falar pra ele se alimentar melhor, pra comer fibra, comer 
fruta, mas o cara era teimoso, só comia Mcdonalds, bacon, ovo frito. 

Elvis não soube se cuidar e deixou uma legião de Vavás 
inconformados e saudosos para trás. Quase fiz a piada infame “então 
o Rei morreu no lugar certo: o trono!”, mas considerei que isso 
poderia ferir seus sentimentos. 

Ele continuou: 
— Fez tanta força que a veia não aguentou, não teve jeito... — 

disse, já resignado. — E aí, você sabe, a versão oficial não vai ser essa, 
por respeito à imagem do ídolo e tal... Mas a realidade pouca gente 
sabe. Só quem é fã mesmo. Eu sei porque estudei. 

— Leu numa biografia? 
— E você acha que alguma biografia vai falar isso? Não seja 

ingênuo, Carlos. Todos foram muito bem pagos pra calar o bico. Já 
disse: as lojas têm que continuar vendendo camisetas com a cara do 
Rei. E assim a banda toca, você sabe... 

Sinceramente, não acho que a imagem do Rei do rock seria 
manchada caso se comprove a versão polêmica de Vavá. De todo 
modo, não disse nada. Por consideração ao Vavá, por respeito. Voltei 
a tomar minha cerveja, ele voltou a fazer suas coisas atrás do balcão. 

Na TV, um Elvis ainda jovem cantava “Love me tender”: “Me 
ame com ternura / me ame com doçura / nunca me deixe partir”. 
Vavá tinha começado a limpar a tela da TV com o pano: primeiro 
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passou delicadamente nos cantos empoeirados, depois no centro, 
esfregando em movimentos circulares todo o retângulo brilhante, 
como se fizesse carinho no rosto do ídolo, ao mesmo tempo em que 
tirava as manchas de gordura. “Você tornou minha vida completa / e 
eu te amo tanto”. Cada vez mais próximo da tela, cara a cara com o 
Rei, o rosto de Vavá se iluminou. “Eu serei seu por todos os anos / 
até o final dos tempos”. Quando o vídeo terminou, ele se afastou 
lentamente da TV, largou o pano sobre o próprio ombro e tomou 
uma dose de conhaque. 

Vavá faleceu anos depois e o Bar do Elvis foi vendido e 
demolido para dar lugar a um estacionamento. 
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tánea. Blog: http://angelcabezza.blogspot.com.br 

 
gourmetização 
 

is que abro minha caixa de e-mails e lá está o convite de 
um amigo para a festa de seu filho. Sei que as coisas andam 

estranhas, que eventos assim se tornaram escassos devido ao 
acúmulo de afazeres tecnológicos, e que as bolinhas de queijo e 
rissoles perderam o brilho, mas quem sabe ainda exista um olho de 
sogra redentor em pleno século de celulares e selfies? Uma simples e 
velha festa com direito a música da Xuxa e coxinha fria? 

Não preciso ir além de alguns cliques para confirmar minha 
tese pessimista de que perdemos a infância para a gourmetização. Lá 
estava o happy finger foods and tapas estampando o convite e eu me 
perguntando como um garoto de 11 anos poderia fazer tal análise 
gastronômica. 

Talvez por sermos de uma época em que as festas eram mais 
“exóticas”, você e eu, leitor criado a cajuzinhos, estranhemos. A 
começar pelos convites, que eram escritos à mão em desbotados 
modelos de papelaria. Quanto mais duvidosos, melhor. Embora não 
deixassem rastros visuais sobre o gênero do aniversariante, valiam o 
suspense. Acredito que muitos recorreram a cartomantes e búzios 
para descobrirem se compravam uma boneca ou um carrinho. Hoje 
abandonamos o “em mãos” e tudo chega nas caixas de e-mails, 
provavelmente produzidos por um birthday design. 

Os temas também evoluíram. Se antes flutuavam entre bolos 
de fruta e palhaços assustadores — e acredito na tática assumida dos 

E 
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palhaços para que as crianças mais entusiasmadas não roubassem os 
brigadeiros da mesa — agora prestigiam o surrealismo mágico e 
disforme dos corantes e manteiga, flutuando entre a Peppa Pig e Bob 
Esponja. Uma festa descolada precisa de um Cake Boss com 
modelagem francesa e a dúvida dos convidados — que não 
entendem a “desconstrução-conceitual-warholiana” do bolo ou não 
sabem se estão num aniversário ou casamento. 

O ponto alto das festas também se foi. As saudosas coxinhas e 
pizzas frias de sardinha da avó foram reestruturadas para as famosas 
tapas (a primeira vez em que fui a um restaurante e o rapaz 
perguntou se eu queria uma tapa, quase fomos à delegacia) com 
seus canapés de parma e figos marinados, trouxinhas de peru com 
sour cream de amora, rabanetes esvoaçantes com cabelos de 
cenoura flambados, bastonetes peruanos de milho enluarado ou 
pinchos de luas impressionistas (nada mais do que ovo de codorna 
com molho rosé). 

Bolinhos encharcados de óleo ou quibes carbonizados? 
Moderno mesmo é contratar um table stylist para uma mesa 
arquitetada com a precisão de um Niemeyer. Se não houver espaço 
para uma esfirra desconstruída pela cozinha molecular, que acredito 
ser necessário um curso superior em biologia ou física para tal, nem 
pense na festa. Tente falar sobre o olho de sogra e a ira divina recairá 
sobre você. Onde já se viu, olho de sogra? Com tanto brigadeiro 
gourmet de café, paçoca, chocolate invertido, nada de ameixa seca. 

Sim, caro leitor gourmetizado sem saber, perdemos o 
estrambólico dos aniversários bregas. Abandonamos os chapéus de 
elástico, os sacos de pipoca, os pirulitos de açúcar. Rissoles 
mixurucas, com aquela suposta papinha duvidosa de camarão, nunca 
mais. Após a gourmetização de nossas crianças, “Que Marravilha!”, a 
pressão no pratinho de salgados cresceu e vivemos numa prova do 
Master Chef com eliminatória dupla na categoria pâtisserie. E ai de 
você dizer ao seu filho que fará só um bolinho. Será o mesmo que 
dizer “bolo de fubá” e “papai não te ama”. 

Há uma luz no fim do bolo, eu sei. Um festeiro atento poderá 
respirar aliviado, pois tudo o que encontramos atualmente não passa 
de uma releitura de nossa saudosa breguice de infância. Se finger 
food é comer com os dedos e tapas são porções pequenas e variadas, 
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além daquilo que dávamos no filho quando enfiava o dedo no bolo, 
pode colocar as coxinhas de volta ao cardápio, pois nada está 
perdido. É só argumentar com convicção e demonstrar a real 
influência da nova gastronomia, que fez escola com a vintage food: 
botecos, pororocas, coxinhas e palhaços assustadores. 

No fim das contas, não há nada de novo no reino das bolinhas 
de queijo. Ou seriam cheese balls? 
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a torta de sonhos quebrados 
 

embro-me das tardes e noites em que voava para mundos 
desconhecidos, de animais fantásticos e princesas 

encasteladas à espera do príncipe que só chegava ao final da história. 
Monstros marinhos em reinos fabulosos, dragões malvados de 
chamas incandescentes e sorridentes baleias encantadas que 
engoliam pessoas para devolvê-las depois ao mundo dos homens. 
Gostava mais das histórias do mar em que havia peixes e sereias. Era 
como entrar no meu mundo particular que tão bem conhecia já naquela 
tenra idade. Os banhos de mar que você me ensinou a tomar, pulando a 
onda quando a onda vinha. “Gosto do banho de mar cheio”, você dizia, 
enquanto flutuava na onda quando a onda vinha. 

A leitura era sempre um capítulo à parte na minha boa vida de 
criança atenta aos livros e personagens. As letras sempre estiveram 
entre os brinquedos preferidos junto com os quitutes que você fazia. 
Os bolos felpudos cobertos de açúcar branco que imita a neve sobre 
a massa fofinha do doce de leite separada em fatias amareladas pelas 
gemas, farinha, manteiga, açúcar e chocolate. 

O deleite e o direito do neto em raspar com o dedo indicador a 
bacia onde foi batida a mistura. Sentado no chão, gemendo como 
sempre fiz ao experimentar o manjar dos deuses das crianças felizes. 
Lamber a bacia podia ser melhor que o próprio bolo, mas nada se 
comparava à torta em camadas de pudim, cremes, cobertura e dos 
sonhos de valsas quebrados e perdidos num vale de felicidade. 

Lembro-me de tudo isso e de muito mais vidas quando estou 
deitado na cama tendo você ao lado na cadeira de balanço com um livro 
sobre as duas mãos. O olhar furtivo escapa por cima das páginas de 
tempos em tempos para ver se a criança dormiu. Eu sorrio em corres-
pondência ao seu sorriso: “Continua”?! Eu peço, quase implorando. E você 
nunca se nega a atender ao pedido do seu neto único. 

L 
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a chegada 
 

la chegou numa manhã ensolarada. Bem cedo, fazendo 
com que a casa inteira despertasse. Primeiro, veio a avó 

abrir a porta, havia sido acordada pelo barulho do carro entrando na 
garagem. Depois, uma das crianças acordou e, mesmo tentando não 
despertar os irmãos, ao sair do quarto bateu a porta. Em segundos 
todos se puseram em pé. A correria na escada de madeira ecoou por 
toda a casa acordando também o avô, e ele nem ouvia muito bem. 
Todos se colocavam diante da porta de entrada, aguardando a 
novidade que chegava. A caçula, atrás de todos, ficava na ponta dos 
pés, tentando entender o que acontecia. Ainda estava um pouco 
adormecida. Primeiro entrou o pai, sorrindo. Parecia que havia 
voltado a ser criança. Entusiasmado, perguntou se estavam todos 
preparados. As crianças pulavam eufóricas. A caçula não entendia 
nada e não conseguindo enxergar o que se passava, pôs-se a chorar. 
O pai atravessou, ainda todo sorridente, o pequeno hall de entrada 
onde aguardavam com enorme expectativa as três crianças e os avós, 
e pegou a menorzinha no colo. “Vem meu bem, todos nós teremos 
que ajudar.” Foi então que surgiu a mãe segurando uma pequena 
cesta de vime, que foi colocada no chão, sobre o tapete felpudo da 
sala. E lá estava ela. Tão pretinha que brilhava. Tão gordinha e 
pequenina. Descobriram, todos eles, que a alegria também estava 
contida naquele pequeno cesto de vime. Estava lá, toda encolhida e 
dormindo, a primeira cachorrinha da família. Gritos, sorrisos, pulos, 
palmas e um entusiasmo geral. Todos queriam tocá-la. Após ouvirem 
as orientações da avó, as crianças fizeram fila para pegar o animal. 
Durante todo o dia, a família se revezava para admirar aquela que 
seria a companheira deles pelos próximos dezessete anos. 
 
| crônica do livro A construção da paisagem, 2012 | 

 
 

 

E 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 22 | 

http://www.paraeducar.com.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conto 
ʘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cristina Judar | Escritora e jornalista, autora das HQs 
Lina (Editora Estação Liberdade) e Vermelho, Vivo 
(Editora Devir). Seu livro de contos Roteiros para uma 
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trecho de glória 
 

Glória é uma das quatro partes que compõem 
o romance Oito do Sete (Editora Reformatório), de Cristina Judar. 

 
quilo que se diz em inglês sobre se colocar no lugar do 
outro, put yourself in someone's shoes, deveria fazer 

referência ao intestino. Colocar-se no intestino do outro, aí sim, um 
exercício de humildade e compaixão. O intestino é um baixo coração. 
O que é abjeto para o mais nobre dos músculos desce e encontra o 
seu lugar ali, nas vias sinuosas, onde a alquimia rarefeita de 
utilidades e inutilidades trabalha incansavelmente. As portas do 
intestino estão sempre abertas. Ele é um espaço democrático, talvez 
o mais democrático do nosso corpo. Livre e desimpedido, um celeiro 
de diferenças. O intestino é a prova concreta de que ao alto coração 
falta conteúdo. O alto coração só quer saber de sanguinho, delica-
dezas ou sofreres enobrecedores. Ele se recusa a se misturar. 

Tive uma epifania logo depois de comer Rigatoni alla Pajata 
pela primeira vez. O prato mais antigo de Roma. Massa com molho 
de intestino de vitelo, cordeiro ou cabrito recém-nascido. Animal que 
em toda a sua curta vida bebeu só o leite da mãe. E que depois de 
morto é mergulhado no leite, do qual ele ressurge purificado. Apenas 
para que seu intestino seja usado em um molho para pasta. Se não 
houvesse o intestino, não haveria graça, não haveria receita, não 
haveria Donanna e nem mesmo Roma. Rigatoni alla Pajata é um dos 
pilares desta cidade. Sustenta séculos de tradição. Une famílias 

A 
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ancestrais, atrai turistas ao transformar um espaço físico de livre 
circulação, sem distinção, em coisa de paladares finos. Em terra de 
Vaticano e Coliseu, o Rigatoni alla Pajata simboliza a ascensão dos 
marginalizados. O Rigatoni alla Pajata dá visibilidade às massas. 
Comer Rigatoni alla Pajata é um ato político. 
 

* * * 
 

Certo dia, o rio Tibre perdeu a cabeça. Tio River não, rio Tibre! 
Ele ficou fora de si. Explodiu, rugido. Ele percorre toda a gente, que, 
com a sua reação, ficou um pouco louca também. O Tibre floodou. O 
Tibre é quase um tigre. Em Roma, é masculino e das selvas o rio de 
tudo o que está aqui. Nada de maternidades. Ele é masculino, o Tibre 
impõe-se, é determinado em sua rota, assertivo em seu papel 
hidrossocial. E quando ele explode, não poupa ninguém. Sempre está 
sujeito a cheias imprevistas. O Tibre é escandaloso e brutal. Invade 
aos berros, submerge os mansos. Ele teve dois bebês em seus braços 
e logo se livrou deles. Ele não tem a menor paciência. Ele não quer se 
envolver. Acha um saco ter uma cidade do lado de fora de suas 
margens, cidade sedenta. Ele está farto, energética e fisicamente. É 
muita gente chata ao seu redor. Uma gente que não para de falar. Eu 
vi todo mundo correr no dia em que ele deu vazão à sua cólera. Vi 
todo mundo chorar, o que piorou a desgraça. Resultou em uma 
somatória indesejada de líquidos. O rio já estava soterrado por tantas 
exigências humanas. O rio já estava afogado, em um desgaste só por 
fornecer recursos de maneira descontrolada. Aí ele resolveu dar tudo 
de uma vez. Que cada um pegasse sua parte de água e o deixasse em 
paz, ao menos por uns tempos. Só que o rio perdeu a noção espacial, 
que já não era lá muito boa. Ele encheu de água a boca e os pés do 
povo. Bambaleou as estruturas de pedra. Protelou casamentos. 
Desmantelou outros. Adiou jantares e evitou que cordeiros fossem 
mergulhados no leite. Fez das mulheres ainda mais ajoelhadas, dos 
rosários mais rosários. O rio Tibre não nega o sangue romano que 
corre em suas veias. 
 

* * * 
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Donanna tem parte com Nero. Em Roma, todo mundo tem o 
rabo preso com ele. É como o nosso brasileiro “ter parte com o 
demo”, só que com N e R no lugar de D e M. E um tanto mais 
glamouroso, mais Divine, mais romano. Para eles, as desgraças não 
podem ser discretas. É tudo Hollywoodiano. De blush marcado e toga 
solta, que deixa entrever as partes íntimas. Isso está nas raízes do 
povo, não tem como fugir. Está na fundação das edificações. Magda 
ia gostar daqui, especialmente pelo aspecto estético. Ricky se deu 
muito bem, especialmente pelo lado sensorial. Ele sempre teve parte 
com Nero, mais do que com o demo, embora não soubesse disso. 
Precisou vir aqui para descobrir, para revelar sua natureza. Nero 
cuida bem dos seus filhos dedicados, dos neófitos que no passar dos 
séculos propagam sua mensagem de desordem. É bom ser discípulo 
do rei do caos e com ele não criar casos maiores, ser uma cria 
dedicada. Discípulos de Nero adoram ver o circo pegar fogo, o grande 
circo romano. Tocam lira enquanto a cidade está em chamas, no 
sentido literal ou figurado. Eles lixam as unhas e dão uma 
assopradinha. Pensam na próxima conquista, em vinganças 
espetaculares, no que vai ter para o jantar ou como vão queimar os 
filmes de outrem. Algumas pessoas adoram queimar filmes e 
queimam-se uns aos outros. Postados frente a frente, fogueiras 
espelhadas. O movimento das chamas refletido em suas íris, como 
aquelas fotos com excesso de flash ou os efeitos de um filme B, de 
vampiros com sangue nos olhos. O excesso de tragédia força tanto o 
nosso peito em uma certa direção que resulta em uma emoção 
contrária, algo que a natureza deve estimular para o alcance de 
algum equilíbrio. Águas vindas de sangue, lágrima ou saliva 
providenciam a hidratação necessária diante de tanto fogo. Lavam a 
aura seca e trazem marés de cheias e ressacas. Luas inteiras para 
mulheres médias, sejam elas rainhas, diminutas ou escravas. Nessa 
época eu não sabia em qual categoria eu me encaixava. Ou se eu era 
todas elas. Ou outras três. Remexendo nas cinzas minhas, só tinha 
uma certeza: eu e Magda éramos duas, mesmo que eu não soubesse 
para onde isso ainda podia me levar. Pela primeira vez, pensei em 
fazer as malas. O teatrinho romano já tinha me cansado. Donanna 
nomeava-se dona das minhas horas, virei uma pandora aprisionada 
de sua caixa, porém sem surpresa, nem vontade. Ela submergia meus 
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fogos em tarefas contínuas, em latrinas arrebatadas, pias de louças 
seculares lavadas no dobro do tempo, talheres de espelho intocados 
sob a pena de maldição eterna. O redemoinho descia pelo ralo, mas 
eu não queria ir para o buraco. E, se fosse, que acontecesse em meu 
país. Que ao féretro ao menos seja dado o direito de escolher a terra 
onde se deitará. No centro de Roma, era como se eu estivesse em 
pleno sertão, entre as fogueiras invisíveis que povoam os ares de 
janeiro. Chamas nas palavras, nas línguas, nas sílabas, nos varais. 
Nem com toda a água do Tibre haveria forma de aplacar tamanha 
força de natureza ígnea, com a qual eu desisti de lutar. 
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o treinamento 
 

omingo. Jornal. Caderno de Empregos. A maioria dos 
anúncios pede envio de curriculum através de caixa 

postal: que droga! Ops, um salva a pátria. 
Segunda. Acorda cedo, faz a barba e sonha: “homem entre 21 

e 50 anos”... cai como uma luva. Três xícaras de café... esquece a 
fruta. Dois cigarros além e lá foi perder-se no meio da multidão. 

— Por favor... só um instante... aceita um cafezinho? 
Estremece: “vendas, não, por favor!” Sala apertada. Diante do poster 
vociferando oito qualidades de um campeão, aguarda. 

O sexagenário recrutador, com simpatia estudada, apoiado nas 
cãs, inicia: metalúrgica, fabricante de filtros purificadores de água, 17 
anos no mercado, mais de 300 escritórios comerciais, exportando 
atualmente para 28 países... 

— Começamos produzindo 180 unidades/dia. Hoje vendemos 
30.000/mês. São vários modelos, todos aprovados em testes 
rigorosíssimos. O modelo mais recente, Ecologic Line, é a joia da 
coroa... O povo gosta, vocês sabem, nome estrangeiro chama 
atenção. Este aparelho é um sofisticado sistema de três filtros à base 
de carvão ativado. Fornece água gelada, natural e saudavelmente 
fresca. Demos um de presente ao padre Marcelo no programa da 
Hebe. Posso dizer que a nossa água, além de pura, agora é benta! 
Aplausos. Risos. Apupos. 

Conclui afirmando a solidez do grupo, a competitividade do 
produto (marca sinônimo de qualidade), exibe um vídeo no qual é 
mostrado o processo produtivo e comercial. Uma frase pontifica o 
epílogo: Empresa 100% brasileira! E o locutor complementa: A 
serviço da saúde! 

Um assistente aproveita a deixa e enumera a melhor parte. 
— De acordo com o desempenho individual a ser observado 

durante treinamento de quatro dias, qualquer um de vocês, mesmo 
sem experiência, pode vir a integrar o quadro de TLMKT 
ativo/receptivo da empresa, com todos os benefícios decorrentes: 

D 
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VT, VR, SV, CN, AM... Além do fixo em carteira, comissões variáveis 
entre 10 a 15% dependendo do produto, mais bônus semanal 
àqueles que completarem a cota. 

Feitas as contas, viu que os olhos do rapaz ao lado estouraram 
nas órbitas. 

— A aquisição do purificador é automática, pois é notória a 
impropriedade da água que consumimos. 

Outro assistente saca as provas de uma pasta estufada com 
recortes, panfletos, reportagens de inúmeros jornais denunciando a 
contaminação dos rios e a falência do sistema de tratamento de 
água. 

— Este material deverá ser utilizado por vocês como parte do 
arsenal técnico para um bem sucedido fechamento de contrato. 

Alguma coisa o morde por dentro... não controla o impulso. 
— O que a empresa tem feito em relação à conservação dos 

mananciais? 
Só então percebe que havia perdido uma boa oportunidade de 

ficar com a boca fechada. 
— Isto não nos compete. Pagamos impostos altíssimos. É claro 

que cada um de nós é responsável mas... o que fazer? A vida é dura 
mas é a vida e o ser humano é, por natureza, destruidor. E nós, 
profissionais, temos que sobreviver, não é verdade? 

Uma mocinha levanta o dedo: “Posso vender para alguém da 
família?” O rapaz de pele lustrosa e empapuçadinho responde que 
não mas que gostaria de saber o telefone do parente. Risos. Palmas. 
Apupos. 

Silêncio. Quem falou? … A esposa enxugando as mãos em um 
pano de prato: “Quando é que você vai tomar juízo?” 
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Luiz Henrique Moreira Soares | Graduando em 
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Paraná (UENP), Campus de Jacarezinho. Apaixonado 
por cinema, música e literatura brasileira contem-
porânea. Contato: luizhsoares83@gmail.com 

 
alma pisada cheira a cachorro molhado 
 

 pele do pescoço não chora, retorce, os olhos miúdos, a 
carne trêmula e medrosa, um quadro-negro pintado a 

sangue, a seiva da morte escorrendo, renegada, pelo nariz. A vida 
aconteceu de surpresa, o cair da tarde, a rua lotada, o corpo, 
esganado no beco.  Não amanheceu ainda. Ele estava lá. Trocaram 
afagos, afetos, gemidos. Ela, numa fala brusca e inesperada disse eu 
te amo. É claro que a boca não nega o que o coração sente, não 
mente, está cheio. Ele disse também, num gesto de aconchego, que 
amor é coisa de gente rica, bem feita, eu não tenho tempo pra paixão 
não. Ele não quis saber, sabe? Abaixou a cabeça. Não havia começo, 
então não haveria o fim e nem a desolação futura. Eu não posso fazer 
isso contigo, tá me ouvindo? De tão apaixonado e violento, o amor 
acabou por desunir o que nunca fora enlaçado, recolheu os cacos, as 
imprudências, chorou no colo da mãe, meteu o mundo nos bolsos e 
renegou o destino das coisas. A gente não entende, perde o sono, e 
aquela vontade louca de ser dono das palavras, mudar o rumo das 
coisas, enxergar o lado bom e inócuo na escuridão que cobre o céu 
de São Paulo, a solidão que dói no peito, onde mora quem nos ama e 
nos perdoa, e perdoa também as nossas falhas, as falhas que nem 
Deus poderia medir um dia e até mesmo, numa tarde, tranquilo, 
tomar o gosto por esquecê-las. O rosto dela, eu me lembro, era doce, 
tinha a juventude que engana os deveres, a triste alegria nos olhos, o 
medo, o tempo. Eu neguei a ela o meu tempo, dei o que tinha de pior 
na raça humana, a incredulidade, a ganância dos sentidos. Minha 
mão vermelha, pele rosada, calos à vista, os dedos tortos e o medo 
na cara lavada.  Joguei a pedra, escondi minha mão, minha vergonha. 
Quando apertei seu pescoço, carne doce e dura, ouvi as músicas 
tocarem na minha cabeça, a minha loucura de menino, de louco 
varrido, cheiro de cachorro sujo molhado, a pressa em pagar as 
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prestações do carro, a vida que não aceita palavras como moeda de 
troca, nem poesia, nem nada, que violenta a nossa boca infame de 
sonhador, e eu sonhando e buscando o gosto na solidão, no amor das 
putas, me desculpa, o rádio que não toca a nossa música, esqueceu, 
e as coisas e os ossos assim, tão frágeis, tão fracos, de vidro.  

Meu bem, não tenho culpa, te juro,  
depois eu te conto como faço para esconder seu corpo,  
jogar da marquise,  
voltar pra casa,  
tomar um banho,  
esticar os meus pés,  
minha alma pisada. 
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Caroline Fortunato | 21, é estudante de Letras 
na FFLCH/ USP, colunista no site Obvious, 
contista em revistas, como a Labirinto Literário, 
e tem um livro publicado de forma indepen-
dente pela Ed. Livrorama. 

 
a perversidade do injusto 
 

oão. 
Um nome simples, comum. Ele imaginava que teriam 

sido exatamente esses os motivos para que seus pais lhe chamassem 
assim: para pouparem a eles mesmos o trabalho de pensar em um 
nome marcante, de significado, que contasse histórias. 
Provavelmente fora o primeiro nome que veio à cabeça de seus 
progenitores. João e só. Nem um sobrenome igualmente comum. Ao 
menos, ele não se lembrava. 

Aliás, vai saber se foram mesmo os seus pais quem lhe 
chamaram João?! Supunha isso instintivamente, mas não se 
lembrava de seus pais. Acontece que, desde que “se dava por gente”, 
simplesmente acostumou-se a ter tal nome. 

João estava morando há um ano em uma lata de lixo, na 
cidade de Vitória, no Espírito Santo. Já não se incomodava mais com 
o cheiro. E os lixeiros não levavam as suas coisas embora porque 
passaram a conhecê-lo. 

E, mesmo quando ele se ajeitava – ou se arrumava – o melhor 
que podia, e saía em um passeio pela sobrevivência, as pessoas, 
curiosamente, pensava ele, além da tradicional indiferença e asco, 
tinham-lhe também medo. Medo! Era esse o fator que mais 
entristecia João: ele jamais cogitara fazer mal a alguém. 

João era negro. 
E um dia, em um dia de atrevimento – todos nós temos algum 

dia em nossas vidas em que o hormônio da adrenalina esteja 
eufórico, quem sabe, e então nos tornamos prazerosamente 
ousados. O que é que tem, afinal? 

João não era desses. Mas resolve ser por um dia. E 
experimentar. Era um dia dentro de si que sentia sede de 
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descobertas boas! Então, ele se permite. Afinal, sempre via os outros 
homens fazendo o mesmo... 

Uma mulher passa, toda bonitinha. E ele assobia. 
Instantes depois, João é violentamente morto. 
Ela era branca. Ele, mendigo. 
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rainha em trapos 
 

ainha em trapos”, chamavam-na. Antes andarilha, 
assentava-se agora em trono xexelento, lixo cenográfico 

de alguma companhia de teatro. A qualquer que passasse perto dela, 
encarando-a, concedia retribuir um sorriso condescendente e um 
aceno de mão, entendendo que a ela agradeciam algum favor. 

Antes da aurora, levantava-se e ordenava ao sol que 
amanhecesse; antes do ocaso, o contrário: que anoitecesse. Em certa 
data, por capricho, decidiu que não haveria nem raiar nem cessar de 
raiar naquele dia, e ordenou ao Sol que nem ousasse despontar. 
Negou-se o Sol a obedecer simplesmente cumprindo seu diuturno 
trajeto. 

— A esse rebelde, matem-no! 
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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. 

 
psicose 
 

unca fui de confiar em gente sem pescoço, mas aquele era 
o único sujeito disposto a levar-me a um bairro tão 

próximo — no taxímetro dava menos de quinze reais e os motoristas 
que rondam a rodoviária costumam idealizar longas idas à zona sul, 
dando-se ao luxo de desprezar as corridas até o centro. 

Ao abrir a porta traseira, reparei que estas poderiam ser 
mantidas trancadas pelo motorista. Prevendo um possível risco, 
deixei a mochila no banco de trás e sentei-me na frente. Era melhor 
mesmo estar perto, caso fosse necessário entrar em um combate 
corpo a corpo. Desde que entrou no carro, desleixado, sem nem 
colocar o cinto, fiquei de olhos nos movimentos daquele sujeito mal 
encarado, meio corcunda para o lado direito — o que deixava o lado 
esquerdo um pouco abaixado, de barba e bigode por fazer, com um 
daqueles chapéus que não sei dizer se é uma boina ou um boné sem 
aba. 

Durante o trajeto, tentei ficar em silêncio, mas, após alguns 
minutos, ele puxou conversa. Com um grunhido emburrado, tentei 
puxar de volta, mas ele insistiu, achando que eu não tinha entendido, 
e eu cedi. Acabamos trocando duas ou três frases decoradas sobre a 
violência na cidade — no dia anterior haviam roubado um cara da TV 
e deu em tudo que é jornal, os bandidos não respeitavam mais 
ninguém. Apesar da conversa, eu ficava atento a cada mudança de 
marcha, quase me precipitei a impedi-lo quando ele foi pegar o rádio 
para entrar em contato com a central. 

Após meu engano, fiquei relaxado por alguns momentos. No 
entanto, ao olhar pela janela, percebi que estávamos passando por 
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um viaduto pelo qual não deveríamos passar — ao menos não pelo 
caminho que eu costumava fazer. Em um primeiro momento, cerrei 
os punhos e contraí cada músculo do corpo, pensei que ainda 
podíamos tomar o rumo certo, quem sabe cortando por trás do 
Passeio, ou pela Tiradentes. Mas foi então que ele começou a 
desacelerar, em pleno viaduto, local desconhecido e perigoso, 
afastado das ruas mais movimentadas. Eu precisava ser rápido, 
utilizando as armas que tivesse no momento — que se resumiam a 
uma caneta esferográfica e um pacote de balas de menta. Em um 
movimento, tirei a caneta do bolso, apertei-a contra o pescoço do 
safado e ordenei que acelerasse. Surpreendido em pleno pulo, ele 
começou a acelerar e tentou retrucar, disse-me que tinha família e 
que só estava tentando ganhar a vida. Não me deixei levar por aquele 
choro falso. Além do mais, para cima de mim é que ele não a 
ganharia. Ao alcançar quase cem por hora, puxei o volante para o 
meu lado, com toda a força possível. 

O carro bateu no muro de contenção — por muita sorte não 
caiu do viaduto — e ainda girou duas ou três vezes antes de ser 
atingido pelo carro que vinha logo atrás. Eu, que estava de cinto, saí 
praticamente ileso. O pilantra, no entanto, que já devia estar de 
tocaia, pronto para me aplicar algum de seus golpes, morreu na hora, 
dizem que quebrou o pescoço com o impacto no volante. Eu duvido 
muito, aquele bandido nem tinha pescoço. 
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nada, cantor de cabaré, patafísico e editor de livros 
marginais. Nasceu em 22 de janeiro de 1971, em São 
Sepé, RS. Tem diversos livros publicados. 

 
chão de pregos em brasa 
 

ra um chão de pregos em brasa. Na medida em que corria, 
os pregos cravavam nas solas descalças dos meus pés, que 

já estavam que era uma ferida só. Não sei se o que doía mais era o 
enterrar dos pregos ou o queimar dos pregos. Corria 
desesperadamente e na medida em que dava um passo à frente, o 
chão atrás de mim ia desmoronando, abrindo um imenso precipício. 
Era uma sensação terrível, aflitiva, e eu estava muito cansado, quase 
que não aguentando a carreira contra o tempo e contra o chão que 
ruía. E tinha os pregos que me causavam dor sobre-humana. Foi 
quando ouvi a voz que me disse que eu já poderia fazer uso de 
minhas asas... 
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ser publicada pela Ed. Patuá em 2017. 

 
sala de jantar 
 

uando todos se sentaram à mesa de jantar, a filha 
perguntou de novo: 

“Mãe, ela virá hoje?” 
“Não sei, filha”, tentou calar numa resposta. 
“E se ela não vier? Não ficará com fome?” 
“Enquanto estivermos aqui, ela nunca passará fome. Agora 

coma antes que esfrie.” 
O irmão observou o avô, que bebeu um pensamento num gole 

do suco de laranja. O pai pediu o arroz e a filha deu uma olhada para 
a cabeceira posta e vazia antes de levar o garfo à boca. 

Na manhã seguinte, na escola, a filha viu no mapa onde foi o 
epicentro de um recente terremoto e o irmão foi à biblioteca 
procurar “nosologia” no dicionário. O pai saiu para o escritório licitar 
hélices de ventiladores e a mãe, antes de levar o avô ao médico, 
passou pela feira. Era dia de peixe. 

Quando todos se sentaram à mesa de jantar, a filha perguntou 
de novo: 

“Mãe, é hoje que ela vem?” 
“Não sei, filha. Como foi na escola hoje?” 
“A professora falou que há muito tempo atrás algumas 

crianças eram sacrificadas para ganhar algum presente de Deus.” 
“Às vezes precisamos consertar nossos erros através dos filhos, 

querida.” 
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O irmão observou o avô que limpava a boca com o 
guardanapo. O pai tirou uma espinha de peixe e a filha deu uma 
olhada para a cabeceira posta e vazia antes de se servir de salada. 

No dia seguinte, à tarde, o irmão decifrou o silêncio que 
acompanhava a mãe e o avô durante a ida ao hospital. A filha 
recortava obituários de crianças do jornal e o pai levou o carro para 
lavar. Hoje vai ter lasanha. 

Quando todos se sentaram à mesa de jantar, a filha perguntou 
de novo: 

“Mãe, será que é hoje que ela chega?” 
“Como poderei saber? Mesmo assim, estaremos sempre 

prontos para recebê-la.” 
“Mãe, será que ela não gosta do que a gente costuma comer?” 
“Ela não se importa com isso, filha. Vem sempre por nossa 

causa e não pela comida. De qualquer forma, devemos sempre 
recepcionar bem quem visita nossa casa. Agora prove a lasanha. Está 
uma delícia!” 

O irmão observou o avô, que tossiu. O pai guardou o jornal 
assim que foi servido e a filha deu uma olhada para a cabeceira posta 
e vazia antes de encher o copo com refrigerante. 

No dia seguinte, à noite, a filha colocou seu melhor vestido. O 
irmão voltou a não compreender e chorava, sem soltar a mão do pai, 
que respondia ligações do celular. A mãe saiu da cozinha com uma 
macarronada e o avô não estava mais na sala de jantar. 

Quando todos se sentaram à mesa de jantar, a filha perguntou 
de novo: 

“Mãe, ela veio hoje?” 
“Sim, querida. Ela levou seu avô para se encontrar com sua 

avó.” 
“Um dia ela vai me levar para ver eles?” 
“Vamos comer, querida. Não podemos nos atrasar. Você está 

linda!” 
Quando todos terminaram de comer, levantaram-se em 

direção ao carro. O irmão limpou as lágrimas na manga da camisa do 
pai, que procurava as chaves nos bolsos. A mãe ainda fez o último 
retoque na maquiagem e a filha deu uma olhada para as duas 
cabeceiras postas e vazias, antes de fechar a porta da sala. 
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Casada, três filhos, três netas. 

 
espelhos 
 

im para o mato. Estou no mato. Beira de rio, arranchada 
em barranco, como nunca fiquei, sob uma árvore 

magnífica. Sem espelho. Não me lembrei. Não o trouxe. Talvez, de 
tanto estar em cidades, eu tenha esquecido que espelhos não são 
parte da natureza, que eles são coisa que não existem por si mesmos, 
naturalmente, fora da flor d’água. Me esqueci que espelhos são 
feitos por alguém, por alguma indústria do homem. Só no meio do 
caminho, me lembrei. Pronto, estava esquecido. Não tinha o que 
fazer. Daí, pensei que sem ele eu poderia ficar liberta, escondida de 
mim, do algoz que sou de mim mesma ou daquela que me 
aprovando, condescendente, sorri, me olha dizendo bom dia, como 
vai?... Me peguei a pensar sobre a ausência, melhor, sobre a 
inexistência dos espelhos. Fui longe nesse devaneio. Voltei a 
universos destituídos de espelhos que nunca habitei. Voltei para a 
beira do rio e do mato, onde eu havia acabado de chegar. Pensei em 
toda minha ancestralidade, em toda ancestralidade universal. Peguei 
a pensar que índio, originariamente, não tinha espelhos. Alguns ainda 
não os têm. Pensei: será que a ausência dos espelhos retirava deles a 
vaidade? Não retirava, eles a tinham. Os índios que nunca viram 
espelho tinham vaidade. Sempre se enfeitaram. Eram vaidosos. 
Então, como se avaliavam? Concluí que podia ser que mediam-se uns 
aos outros. Não, mediam-se uns pelos outros. Um era o espelho do 
outro.  Na impossibilidade de se ver, cada qual se via no outro. O 
outro era o espelho daquele que o olhava. Um era o espelho do 
outro. Eu que não me vejo, enfeito a você como gostaria de estar, de 
ficar. Você que me olha, além de mim, vê a você mesmo e nesse 
olhar, me pinta a pele, me enfeita, vendo a você e não a mim. Enfim, 
um é o outro, aquele que pensa que é. Nisso, se misturam o velho 
que vê o novo e o novo que é por ele visto. Um não sabe exatamente 
quem é o outro, porque ambos se fundem pelo olhar. 
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uma mulher chamada forte 
 

aria e de resto quase toda gente da cidade vivia pobre, 
uma pobreza gerada por prolongado período de carestia 

e falta de oportunidade. Gente interiorana antiga, correta, 
trabalhadeira e temente a Deus. Tipo de gente em desuso. Maria não 
era diferente. De hábitos simples, como bem lhe impunha sua 
condição de vida, dividia o dia, que começava antes do amanhecer, 
entre o trabalho que se estendia em variadas atividades e suas 
orações. Antes mesmo de sair da cama, entregava a si e ao marido a 
Deus. Pedia ao Senhor que dela se apiedasse, lhe desse força e saúde 
para o trabalho e que endireitasse o marido, com quem estava 
casada há anos, embora dele nada mais esperasse de positivo. À 
noite, deitada para dormir, rezava o terço. Ia à missa das seis da 
matina, sempre que celebrada. 

Moravam ela e o marido na penúltima casa da rua que segue à 
direita depois da praça do mercado. Não tinham filhos — nem pra 
isto prestou o infeliz, era esse o mais sentido dos seus lamentos. 

Maria cuidava de tudo. Arrumava a casa, lavava, passava, 
cozinhava, fazia sabão, costurava, remendava as roupas usadas que 
vez por outra ganhavam. No quintal, grande, com saída para um 
beco, tinha horta, mandioca, café e árvores frutíferas. Plantava uns 
poucos pés de milho, abóbora e melancia na estação das chuvas. 
Criava galinhas e porcos. Em meio a tudo, cuidadosamente, cultivava 
roseiras, não exatamente porque gostasse de flores, mas para vendê-
las. Enfim, o quintal se constituia em parte importante de sua escassa 
fonte de subsistência. 

Além dos afazeres domésticos, lavava roupa para fora. 
Encerrada a lida no quintal e antecipado o preparo do almoço, no 
início da manhã, buscava a trouxa de roupa alheia que deveria lavar 
no dia. Cada casa um sistema. Em cada casa um tipo diferente de 
tratamento lhe era dispensado, nem sempre desrespeitoso, mas 
sempre distante. Sabendo-se não integrante, mantinha-se discreta e 
calada. Aflita com a demora que lhe consumia a manhã, aguardava a 
feitura do rol das peças que levaria consigo. Agradecido o café 
oferecido e tomado com gosto, seguia direto para a beira do córrego 
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que corria numa baixada adiante de sua casa. Lá, desfeita a trouxa no 
chão, separava as peças por grupos de cor e tamanho. Começava. 
Ensaboava. Quarava na pedra. Alvejava. Batia. Esfregava. Enxaguava. 
Torcia. Terminado, esperava deitada que escorresse e secasse um 
pouco tanto pano encharcado para alívio do peso a ser levado para 
casa na cabeça sobre uma rodilha de pano. Deitada, olhava o céu 
com olhos vagos, aproveitando bem aquele único momento em que, 
parada, podia descansar. Teve vez que cochilou. Mais tarde, com 
ferro de brasa, passava a roupa que havia lavado no dia anterior e 
que em seguida seria entregue aos donos. Não raro, voltava para 
casa passado o Angelus. 

Em meio a labuta, a mulher se ressentia, pensando no marido 
que pouco ou nada contribuía. No entanto, embora ela não 
conseguisse entender, ele fazia o que podia. Tinha coragem e 
disposição, não tinha na cidade, pobre como sua gente, era trabalho 
fixo para homens como ele, crescido na roça sem ofício outro. Na 
verdade, ele nada sabia fazer, mas por orgulho ou para constar, saía 
cedo para a rua todos os dias. Podia ser que conseguisse um quintal 
para limpar, alguma árvore para podar ou outra tarefa miúda da 
mesma natureza. No geral, perambulava pelo mercado na esperança 
de ser contratado para carga ou descarga, mudança ou qualquer 
serviço que lhe rendesse uns trocados. Trabalhar em casa nos 
afazeres domésticos não, era muito para ele, isso não faria, não era 
coisa para homem. Guardava firme a convicção que homem não 
executa trabalho de mulher, de quem deve receber das mãos o prato 
feito, a roupa lavada e passada. Poderia, quando muito, buscar lenha 
nos arredores da cidade. 

Era justamente esse tipo de atitude que Maria não mais 
suportava no marido e que fizera com que ela passasse a vê-lo como 
um inútil incorrigível. Quando se casaram, ela muito nova, cheia de 
ilusões e acreditando nas ideias que lhe foram incutidas pela mãe e o 
meio, achava mesmo que tinha obrigações a cumprir, servir e agradar 
o marido a principal delas. Porém, o tempo e as dificuldades 
cotidianas que enfrentava sozinha foram alterando sua percepção 
sobre si mesma e sobre a vida, foram lhe embaçando a visão e 
forjando a mulher endurecida que ela passou a ser. Mal tolerava o 
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marido. Se ao menos tivessem tido filhos, mas nem para isso aquele 
infeliz prestou, repetia para si mesma. 

Tudo piorou quando ele passou a beber. Ver o marido bêbado 
foi demais para Maria. Inútil, sem trabalho, sem dinheiro e bêbado? 
Bêbado, não. Maria perdeu o controle. Já da primeira vez, assim que 
o homem entrou em casa cambaleante ela lhe arrancou o cinto e 
bateu forte nele. Ele, no susto, mesmo bêbado, lembrando-se de 
salvaguardar sua posição de macho perante a vizinhança que a tudo 
podia ouvir, a cada lambada recebida gritava: “toma, mulher, vê se 
aprende”; “endireita, danada”; “eu te avisei, vadia!” e por aí seguia 
até que a mulher acabasse de surrá-lo. Ele não parou mais de beber 
nem de se defender aos gritos. Maria, por fim, precavida, deixou o 
cinto dependurado atrás da porta da rua pronto para o uso. De certa 
forma, encontraram distração. Nunca se separaram. 
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saldo negativo 
 

m dia minha namorada chegou para mim e me pediu um 
dinheiro. Emprestado, disse, depois de dizer a quantia. 

Logo no meio do mês. 
Eu perguntei se era alguma prestação atrasada. Ela respondeu 

que era para fazer um aborto. 
Eu disse que ela nem tinha me contado que estava grávida, e 

que de repente podíamos discutir o assunto, ter nosso filho, casar, já 
tanto tempo de namoro quase noivado, fins de semana na minha 
casa com meus pais e meus irmãos, domingo almoço na casa dela 
com a mãe e o padrasto, mudar isso tudo e procurar um 
apartamento pequeno, morar juntos, talvez mesmo casar no civil e 
no religioso... 

Ela cortou minha frase ao meio. Disse, o filho não é teu. O 
olhar frio dela segurou minha mão no ar, a poucos centímetros do 
rosto dela, um tapa, uma bofetada, um soco, um pescoção parados 
no ar, um soco de minha mão impotente em meu próprio peito, só 
consigo perguntar, como você sabe? quem é o outro? o corno aqui 
conhece o outro? 

Fui estuprada, ela diz. Sem chorar, sem desmanchar o olhar 
frio, de ódio. Ela não quer minha pena, meu carinho, eu sinto, agora 
ela só quer de mim o dinheiro para resolver a situação. Com sorte, se 
sobrevivermos a isso, depois ela pode até voltar a querer meu 

U 
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carinho; hoje não, eu sei. Tento ganhar tempo para pensar: por que 
você não me disse nada? 

É pior, o olhar de ódio se enche de desprezo: e adiantava? 
Eu podia te ajudar, te apoiar, você foi sozinha à polícia, ao 

exame de corpo delito? eu podia procurar o bandido, dar uma surra 
nele, matar, depois alegava defesa da honra, eu podia pelo menos 
chorar com você. 

A ironia é um muxoxo. Não fui à polícia, ia ser pior, nunca 
contei pra ninguém. Você me empresta o dinheiro? pois não tenho, 
não posso pedir a minha mãe. 

Sabe quando você quer fechar os olhos e apagar a última meia 
hora de tua vida, nascer em outro lugar distante, ou abrir os olhos e 
acordar de um pesadelo? Mas não era pesadelo, minha namorada 
estava lá, séria e grávida. Um ar diferente, alguma coisa diferente 
que tem uma mulher grávida, mas desta vez o que estava dentro dela 
era como um parasita, um vírus, um tumor indesejado que tinha que 
ser operado. 

E quem foi, pergunto, mesmo sabendo que estava 
ultrapassando um limite, um caminho sem volta que nos levaria a um 
abismo, a um inferno em vida, irremediável. Mas eu tinha que seguir 
este caminho para o precipício, e repito a pergunta, alguém que você 
conhece, um vizinho, um colega da escola, um playboy bandidinho da 
área? 

Ela não responde. 
Eu não pergunto mais nada. Estou muito cansado. Dou outro 

soco em meu peito. 
Mas eu tenho que continuar pelo caminho que vai nos levar ao 

inferno.  Pergunto mais uma vez, quem foi, eu tenho o direito de 
saber, eu quero matar este infeliz, este monstro. Eu não vou chorar, 
eu não quero chorar, eu não posso chorar, enfio as unhas em meu 
braço com força, eu quero sangrar para não chorar. 

Ela não diz nada. Não mais a ironia, o desprezo, o ódio. Agora 
só um rosto vazio, como um papel em branco, como o rosto de um 
morto. Enquanto eu enfio mais as unhas em meu braço, ela aperta as 
mãos, estala os dedos, o barulho do atrito das falanges falanginhas 
falangetas é o único som que se ouve, até que eu pergunto mais uma 
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vez, pelo amor de deus, em nome do amor que eu tenho por você, 
quem fez esta maldade com você? 

Ela diz apenas, muito calma mas ainda estalando os dedos, não 
vou dizer se não acaba o casamento de minha mãe e ela nunca vai 
me perdoar por isso. 

Estamos no inferno, nunca mais vamos sair deste inferno. A 
única coisa que posso fazer, escrevo um cheque, amanhã peço um 
adiantamento no trabalho para cobrir o saldo negativo do cheque 
especial.  
 
| o conto “Saldo negativo” foi publicado em Sábado na estação (Editora Apicuri, 
2012), coletânea de contos organizada pelo escritor Luiz Ruffato | 
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aos pés de Lisbela 
 

lguém havia jogado um trapo de roupa usada no meio da 
rua, em frente à igreja, bem ao lado dos que dançavam 

embriagados. Não vi quando jogaram, cheguei e estava lá. Choquei-
me mais com o contraste entre a casa de Deus – aleijada porque só 
tinha uma torre – e o pulular de seres desejantes e barulhentos, que 
enchiam a lata e se moviam de modo aleatório e desafiador à 
sombra das barbas do Pai. 

Uma senhora malvestida observou o entulho, e não vendo 
nada que lhe interessasse, seguiu seu caminho. Ouvi-a resmungar 
enquanto partia, claramente insatisfeita. Não sei se cuspiu, parece 
que sim. 

Dois homens que se beijavam como se nada mais no mundo 
existisse, toparam nele e ficaram surpresos. Talvez por um consumo 
excessivo de drogas, puseram-se a falar animadamente com a roupa, 
tentando retirá-la do chão, convidando-a para dançar. Como 
entulhos de tecido não são entidades vivas, nem mesmo aos pés de 
Lisbela, os enamorados desistiram, não sem antes executar 
verdadeira dança da chuva ao redor dos trapos. Partiram abraçados, 
lamentando (alegres) a tristeza em que se mantinha o objeto 
inanimado. 

Vieram dois policiais. Marchavam de modo imponente, os 
peitos estufados, fixando com olhos de leão a multidão apinhada na 

A 
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frente dos bares e no meio da praça. Era impossível, de onde eu 
estava, escutar o que diziam. Vi seus lábios se movendo, o canto da 
boca de um deles expressando claro sarcasmo, mas sua voz perdia-se 
na avalanche de gritos e cantorias, nos copos que tilintavam, nos 
altos risos. O que permanecia calado cutucou a roupa com seu 
cassetete. Depois disso, retomaram a ronda. 

Teve também o casal de jovens bem-vestidos, olhos 
assustados, não se sabe por quê, que passou como um raio. Se a 
roupa abandonada fosse uma cobra, teriam sido picados por ela. A 
menina, cuja cor da pele destoava do ambiente, a ponto de ser 
objeto de uma saraivada de olhares famintos, apressou o passo 
quando viu ao longe duas fardas caminhando lentamente. Puxou o 
rapaz pelo pulso, dando-lhe um tranco. 

Pedi mais uma cerveja. Mal podia ouvir meus pensamentos. 
Sem saber por quê, minha visão sempre voltava para o entulho. Era 
como um obstáculo inconveniente no meio de um formigueiro, todos 
passavam ao lado, desviando de modo automático, levas e levas de 
formigas serelepes. Ninguém pisoteava as peças de roupa, 
respeitando, talvez, a propriedade privada, ainda que fosse de se 
desconfiar que o trapo não pertencia a ninguém, sequer ao Deus 
caolho que ali se mantinha, impassível. 

A hipótese foi confirmada quando um padre se aventurou por 
aquelas bandas, benzendo o populacho, a contragosto deste. Via-se, 
além de sua careca brilhando sob o reflexo da lua, que seus olhinhos 
acusadores faiscavam de empáfia, ante a presença do demônio. É 
claro que riram dele, mas isto não tem importância. O que importa 
dizer é que o padre não recolheu os trapos. Deduz-se, portanto, que 
não pertenciam sequer à divindade que costuma olhar pelos homens. 

O local começava a se esvaziar. Aos poucos, refluía aquela 
maré alcoólica. Gatos pingados se bolinavam nos cantos escuros. 
Ouviu-se um tiro distante, e botas ressoaram no asfalto. O ápice foi 
quando desligaram o som, os foliões fora de época tiveram que 
reconhecer o fim próximo daquela saudosa esbórnia. Acenderam-se 
os últimos cigarros. Dois homens seguravam os braços de uma 
mulher que vomitava a dois metros da roupa suja. O céu perdia a 
intensidade de sua negrura, tornava-se aos poucos azul. 
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Então chegou ao local um ser estranho. Era baixo – ou baixa, 
não podia dizer –, encolhido sobre si. Seus membros tinham formato 
bizarro, pareciam quebrados, torcidos. Nenhum deles tinha tamanho 
igual e voltavam-se para direções contrárias ao que fora, pelo Deus 
caolho, estabelecido como normal. Lembrei-me imediatamente de 
Victor Hugo e de seu personagem disforme. 

O pequeno monstro se arrastava em direção ao amontoado de 
roupa e fiquei quase feliz ao imaginar que finalmente o seu dono iria 
recolhê-las. Não se deve deixar as coisas assim, ao léu, no meio de 
uma rua onde dança gente enlouquecida. Quasimodo cutucou, como 
fizera o policial, a trouxa, esperando um milagre. Insistiu. Nada. Em 
seguida, retorceu-se de tal maneira a poder carregar a roupa para 
cima da calçada. 

Confesso minha incapacidade de descrever esta cena surreal. 
Depois de ter realizado a façanha, que esgotou, aparente-

mente, suas forças, o pequeno ogro permaneceu ali, ao lado de suas 
roupas, fixando a torre única da igreja. Iria vesti-las, as roupas? 
Alguém viria buscá-las, ajudando-o com tamanho peso? Foi esta 
curiosidade que me fez permanecer quando todos partiam. O dono 
do bar não reclamou porque não parei de pedir cerveja. 

Agora o céu tinha tons de rosa-azulado – um pássaro cantou 
para confirmá-lo. Ouvia-se o eco de passos distantes. Não posso dizer 
ao certo, mas acho que só estávamos nós quatro ali: o entulho, o 
monstrinho, o garçom a cochilar numa mesa atrás de mim e eu 
mesmo. 

Veio então um automóvel branco com sirenes silenciosas no 
teto. Desceram homens sisudos e fortes. Olharam se a roupa 
prestava, sem dar atenção a quem cuidava dela. Gostaram do que 
viram. Isto se prova porque a recolheram, é verdade que de um 
modo um tanto bruto. Jogaram-na na traseira do veículo e partiram. 

Ainda fiquei um tempo a observar o ser retorcido. Parecia 
dormir de olhos abertos. Embora se voltassem estes para a igreja, era 
como se não a enxergasse, varavam sua estrutura aleijada e inútil. 
Depois partiu, no seu passo lento e alquebrado. 
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carinho 
 

ocê engorda. Emagrece. Faz cooper. Matricula-se no 
inglês. Senta direito. Anda com postura. Come com talher. 

Bota menos sal no picadinho. Come mais frutas pra cagar molinho e 
nunca deixa o celular descarregar pra ela não pensar que você está 
fodendo com outra no horário do almoço. Você exclui os nudes das 
leitoras. Fala que agora é algo sério para sua melhor amiga de Porto 
Alegre. Bloqueia os trafica e jura que agora lerá livros mais 
edificantes como “A história do direito em 12 fascículos”. Você varre 
o quarto e junta boletos de cobrança e diz pra si mesmo que 
prosperará. E que talvez vá até à igreja no domingo só para fingir que 
se emociona com o teatro do pastor ladrão. “viu só? Estou mudando” 
e ela vira pra você num sábado quente como o cu de Cleópatra 
virgem e fala: “acho que estou gostando do meu professor de 
química. Ele faz diferente. Não é brutal como você. Quantas vezes 
pedi pra você meter com carinho?” então você corre pra sala. Para o 
esconderijo onde está a arma carregada. Ela ri. Debocha. Caga para 
seu sofrimento. Você então chora e acerta dois tiros nela. Um em 
cada joelho. “agora quero ver se ele vai abandonar mulher e filhos 
pra meter em você com carinho” ela grita. Esperneia na poça de 
sangue. “Nem aleijada volto pra ti! Seu corno desgraçado!” então 
outro tiro acerta a cabeça dela. Miolos mancham o quadro falso de 
Dali. “E agora, Ana? Ele ainda faz com carinho?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
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dia ruim 
 

quo minus oculos insolito spectaculo impleret 

 
iz merda. Saí do mercado, estava puto, a velha na minha 
frente na fila virou-se toda educada e disse que tinha 

guardado o lugar de outra velha. Duas velhas filhas da puta. Sentadas 
em seus sofás macios, devem assistir aos telejornais com seus rabos 
cheios de talco e ficar indignadas com tanta corrupção no mundo, 
mas guardam lugar pra outra na fila do mercado. Pior é a educação 
fingida. Gente dissimulada. Como a minha sogra, outra velha filha da 
puta. Na festa de réveillon estava se achando tesuda porque usava 
um short amarelo gema de ovo apertado no rabo e na boceta que 
mais parecia capô de fusca. Argh! Por que fui me lembrar disso 
agora? Boceta gorda e suada, aquilo deve feder pra caralho. Já tive 
até pesadelo com a velha, eu estava deitado na minha cama, ela 
abria a porta do quarto e vinha sussurrar no meu ouvido como se 
fosse o capeta, era um bafo, uma coisa desgraçada, não sei se ela 
queria pegar no meu caralho ou me enfiar um cabo de vassoura no 
cu, um horror, horror da porra, cramunhão dos infernos, minha sogra 
é um cramunhão dos infernos. Saí do mercado puto, entrei no ônibus 
e na hora de descer no meu ponto aquele china não me deu licença, 
ficou fechando o caminho. Explodi. Porra, não acredito que o trinta e 
dois falhou. Culpa do Chicão que me passou aquelas balas fodidas. 
Quer dizer que o china está no outro quarto? O policial disse japonês. 
Japonês, chinês, coreano, tudo a mesma merda. Bruce Lee 
desgraçado, vou pegar você. Caralho, tenho que avisar a Bruninha 
que não vai dar pra passar na casa dela hoje. Bruninha, que pena! 
Minha delícia. Melhor que aquela porra de mulher quadrada que 
tenho lá em casa. Dezenove aninhos e já trepa como gente grande. 
Bruninha. Gosta de uma pica, essa menina. Não posso me apaixonar. 

F 
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Seria roubada ficar caído por essazinha. E aquele dia que ela fingiu 
que estava dormindo e eu coloquei o pau na sua boca? Os dentes 
estavam trincados e meu pau ficou entre eles e a bochecha, indo e 
vindo, e ela acordou babando porra quente, mãe do céu, como foi 
bom. E ela sorriu. E depois pediu que eu a enrabasse. Safada. Pelo 
menos agora vejo que o meu pau está funcionando. Queria que ela 
estivesse aqui agora pra me chupar. Nem uma punheta consigo, que 
merda! Esses policiais não vão embora? Saíram. Ótimo. Não tenho 
como fugir daqui. Dessa vez entrei numa enrascada das boas. Eita-
ferro, mas que porra é essa? Como é que deixaram o china entrar 
aqui? O que ele está dizendo? Fala português, seu viado filho da 
puta! Cuzão o quê? Cuzão de cu é rola, seu filho da puta! Que merda, 
nem falar eu consigo. Você me fez um baita estrago, seu china 
desgraçado! Kazuo? É o que, teu nome? Yakuza! Você é da Yakuza? 
Puta que pariu, me fodi bonito nessa. Não! Não faça isso, china de 
merda! Não arranca isso aí! Enfermeira! Enfermeira! Alguém nessa 
porra de hospital, socorro! Tem um maluco filho da puta querendo 
me matar. Que merda, não consigo falar. Você fodeu com a minha 
garganta, patife! Que espada é essa? Você não tinha espada no 
ônibus. Puta que pariu, o Bruce Lee tem uma porra de uma espada. 
Ninja filho da puta. Não! Não! Socorro! Esse sangue todo nas paredes 
é meu? Minhas tripas estão no chão, santa mãe dos aflitos. Socorro! 
Ele foi embora. Ufa. Enfermeira, por que demorou tanto? Não grita, 
idiota! Chama um médico! Faça alguma coisa! Sim, você pisou nos 
meus intestinos. O quê? Os policiais, o que adianta eles aqui? 
Voltaram por quê? Preciso de um médico, caralho! Quem? O china 
fugiu? Claro que a porra do china fugiu, foi ele quem fez essa sujeira 
toda, seus imbecis! Pegaram o nome dele? Grande coisa. Sim, ele 
deve estar longe agora. Está ficando escuro aqui. Sinto frio. Muito 
frio. Ligaram o ar condicionado? Não. Acho que não. Sou eu 
morrendo. Acabou tudo. Que dia ruim, meu deus! 
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melinda e o vampiro 
 

A maioria não sabe que os ponteiros de um relógio 
numa montanha andam mais rápido que os de um 
relógio num vale [...] o “presente estendido” é a 
maior mudança na compreensão da estrutura 
temporal do mundo [...] não existe “o estado de 
tudo exatamente agora”. Passagem do tempo é 
determinada por um campo (gravidade quântica).  
O tempo oscila continuamente, se move para frente 
e para trás [...] 
 

Carlo Rovelli, físico quântico 

 
lá, Melinda. 

O homem a cumprimenta. Custa a 
reconhecê-lo. De repente se lembra do casamento dele com Maria. 
Servira de dama de honra. Devia ter uns quatro, cinco anos, no 
máximo. Não via essa criatura há séculos. 

Melinda se chocava com aquela sua estranha mania de 
relógios.  Um em cada pulso, outros distribuídos pelos tornozelos. 
Diziam que em sua casa os havia até no banheiro e ele, 
religiosamente, não deixava passar vinte e quatro horas sem lhes dar 
corda, acertá-los. Se via vagareza em algum ponteiro desobediente, a 
casa vinha abaixo: brigava com a mulher, com a empregada, com o 
mundo inteiro. Saía batendo portas, furioso. 

Para Melinda-criança aquilo era muito esquisito. Tinha medo. 
Olha bem a figura: terno, gravata frouxa, sentado no bar com a 

perna cruzada, o que expõe sua canela. Perto do tornozelo uma 
plaquinha incrustada pressiona a pele de dentro para fora. Ali, no 
mesmo lugar onde, antes, trazia um dos relógios. A placa subcutânea 
é um chip. Ela tem certeza: um implante. Procura por mais e os vê, 
sob os pulsos. Ambos. Como usava os relógios. Há séculos. 

Ao notar que os olhos da moça percorrem seu corpo, retruca: 

— O 
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— Os chips, Melinda, servem para controlar o tempo. Isso de 
se passarem minutos, horas, dias, anos e por fim marcharmos de 
volta ao pó, nunca me satisfez. Agora diminuo a velocidade com que 
os eventos nos acontecem. Vivo lento rio e não violenta cachoeira de 
acontecimentos, até consigo me desviar de alguns mais perigosos. 
Nunca mais nos cairão à cabeça coisas inesperadas. Graças a essa 
nova tecnologia. 

Ruperto Ruiz, enfim se lembra do nome, enche a boca de 
palavras, pleno de empáfia por se achar imortal. Pensa manter a 
morte sob controle, com rédea curta, será? 

Respira fundo e continua: 
— Tão magra que parece 16 anos e não os 26 que sei que já 

fez. Lembro-me de você pequena, quando Maria ainda estava viva. 
Prossegue: 
— Seu presente está fraco, se desfaz. Tudo em preto e branco 

como um filme de Antonioni. Pobre de você. Venha, continua 
Ruperto, vou te apresentar a uma amiga. Ela tem um poderoso guia. 
Pode ser que você o veja, pode ser que não. Talvez consiga te trazer 
de volta ao presente, te tirar desse limbo, te ancorar no aqui-e-agora, 
enfim. 

Ajuda a moça a se levantar. Insiste: 
— Mas o que houve com você? A quem entregou tudo o que 

era? Onde foi parar aquela daminha saltitante? 
Ao saírem do bar ele lhe oferece o braço. 
Na esquina, topam com uma senhora de meia idade, tranças 

cor de cobre presas no alto da cabeça e olhos mansos. Tem mãos de 
pianista e seu jeito de andar mal tocando o chão, de virar a cabeça 
para ouvir melhor, lembra um passarinho. Um pássaro pequeno, 
desses que têm topete. 

Confiante, solta o braço de Ruperto e aproxima-se dela que 
logo lhe toma as mãos entre as suas. Suaves mãos. Lembram pétalas 
de rosa recém colhidas. 

Com carinho, ela diz: 
— Você sofreu uma enorme sangria, minha filha. Agora está 

que é só resíduo. Precisa me contar tudo, todo horror por que passou 
para que eu tente te ajudar. 

Ruperto Ruiz interrompe a amiga: 
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— Ela não passou por nada, o mal ainda a arrasta por um 
passado descolorido. 

A moça sorri: será que falar a respeito a ajudará? Por outro 
lado, o que tem a perder? 

Conta, então, que passara anos como uma flor de lótus cujo 
botão não abre. Nem pode dizer que o vampiro a escravizara: ela lhe 
entregara seu sangue, sua moral e sua vida. O pior foi quando perdeu 
as cores do mundo. Aquele ser fez dessa perda um banquete 
enquanto ela sumia sem forças, prostrada. Não consegue escapar do 
círculo vicioso. Está sem futuro, presa. Branca e preta é a realidade 
por onde caminha. 

Fala para a senhora: 
— Seus olhos. Eu gostaria de saber se esses olhos claros são 

azuis, esverdeados, ou cor de âmbar, não tenho ideia. Pra mim são 
olhos transparentes, de uma cor morta. 

Diz isso e se encolhe ainda mais. 
— Preciso das minhas cores, murmura. 
A senhora sorri e a puxa para o banco de pedra do calçadão da 

praia. Melinda vê o mar cinzento, a areia incolor, um céu sem luz 
onde o sol é uma lua cheia. São duas da tarde, mas, para ela, o dia 
está morrendo. 

Melinda chora.  
As mãos da mulher-passarinho esvoaçam à sua volta sem tocá-

la. Asas. Querem despi-la desse véu onde ela se afoga. Melinda tem a 
alma quase morta de tristeza. Encosta a cabeça no ombro da senhora 
e geme. 

— A soma de nossas forças é essencial, você vai ver. 
Melinda fica meio tonta. 
Um arrepio a sacode. 
— Onde estão as cores? Só usar o preto e o branco esgota-me 

como uma semana mal dormida. Então, desfaleço. 
— Bem, o homem-chip serve de porta-voz. Bem, prossegue, 

escute com atenção. Você tem que voltar a ser você mesma. Catar os 
cacos de seu caleidoscópio, reconstruir-se. O vampiro já se foi. Cabe 
a você sair da sombra que ele deixou. 

As palavras a embalam, afetuosamente. 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 55 | 



Melinda havia esquecido essa doçura trancada no botão da flor 
de lótus. 

Sente um calor explodindo no peito. Seu coração começa a 
derreter e o hálito que sai de sua boca tem perfume de flor. 

Não se sabe de onde, uma aquarela desaba sobre a cidade. 
Cores, cores e mais cores. 
O espetáculo é de tirar o fôlego. 
Melinda bate palmas: estava salva. 
Os olhos da senhora, de um azul escuro, brilham, vitoriosos. 
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a força que rege o mundo 
 

 homem passou por mim, voltou, tirou uma fita métrica 
do bolso e me mediu: os braços, as palavras mudas, a 

disposição. Daí sacou o celular e tirou uma foto. Havia satisfação em 
seu rosto. 

A noite caiu feito um viaduto, e junto a ela um silêncio de cores 
e formas que eu nunca tinha experimentado. Acho que fiquei feliz. 

Acordei com um menino à minha frente. Também ele me 
mediu, fotografou. 

— Por que não vai embora? 
— Não posso — respondi, e ele se foi, decepcionado. 

Compreendi imediatamente: não é nada estimulante ver um homem 
assim, rendido. Talvez ele esperasse de mim uma saraivada de 
palavrões, gritos, lágrimas. Não lhe ofereci nada. Não transformei a 
sua vida, o seu dia. Nessa pequena troca, se alguém ganhou alguma 
coisa fui eu: um inimigo. 

No meio da tarde chegou a equipe de TV: luzes na minha cara, 
a câmera apontada na minha direção, a repórter contando uma 
história que não é a minha. Nenhuma pergunta. Um grupo silencioso 
se formou à nossa volta: equipamento sofisticado, a emissora mais 
importante do país, essas coisas sempre chamam a atenção. 

Percebo agora pela cor, sempre a cor, que já é madrugada. À 
minha frente um bando de cachorros vadios me observa. Estão 
famintos, eu sei, mas algo os impede de se aproximarem. Eu, é isso, 
eu os impeço. Não vale a pena arriscar, é claro. Não sabem do que eu 
sou capaz. 

E tem sido assim: os meninos, as fotos, as TVs, os cachorros. Eu 
exposto em praça pública por um capricho da força que rege o 
mundo. Tudo isso, ainda, é uma novidade — mas em breve todos 
perderão o interesse. 

Eu já perdi. 

O 
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festa 
 

ão sei ao certo quantos são; talvez quatro ou cinco. Meus 
olhos teimam em ficar embaçados, talvez receosos de que 

isso seja verdadeiro. Ou talvez eles prefiram ocultar o que não são 
capazes de enfrentar. São quatro, agora está claro. Papai e mamãe de 
um lado, Marta e Ricardo do outro. Os oito olhos como se fossem 
facas apontadas para mim. O ambiente, mais escuro que nas noites 
anteriores, ostenta alguns enfeites: bexigas roxas à porta e uma fita 
avermelhada que, com aparente desprezo, cruza a parede da 
esquerda. O quarto está feito uma moça pálida que se maquia pela 
primeira vez. Ao lado da cadeira de rodas, um bolo redondo com 
velas acesas ao centro. A pilha de embrulhos brilhantes ao pé da 
cama traz à tona os natais da minha infância: papai vestido de 
vermelho com barba postiça e sorriso autêntico, pondo os presentes 
sob o pinheiro. Depois do monte harmonicamente construído, ele me 
pegava no colo e me perguntava se eu tinha sido uma boa menina 
durante o ano. Rapidamente, eu balançava a cabeça para cima e para 
baixo e ele me colocava na pilha colorida. Aqui, os embrulhos não 
passam de um espectro da alegria; um exemplo de que a boa 
vontade tem o poder de ofuscar o bom senso. 

[Parabéns pra você, nesta data querida.] Seis mãos se 
autoflagelam para darem ritmo aos lábios de onde saltam as sílabas 
da cantiga popular. Mamãe não bate palmas porque segura as rosas. 
Todos os dias ela traz um ramalhete. Há quantos dias? Ouvi o Ricardo 
dizendo ao telefone que estou aqui há três semanas. Semanas ou 
meses? Nunca contei à minha mãe que sou alérgica a rosas? Não lhe 
disse tantas coisas! Por quê? Sei bem por quê. Porque tive medo de 
que minhas palavras ficassem à deriva. Medo de que elas voltassem 
vazias para os meus ouvidos. Mas digo agora, mãe. Não por piedade, 

N 
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não por arrependimento. Digo para tentar me desfazer destas 
palavras. Quem sabe, sem elas, seja mais fácil desgrudar-me destes 
lençóis ensopados. Esforço em vão: de tão pesadas, minhas frases 
não conseguem alcançar seus tímpanos; estão tão imóveis quanto o 
meu corpo. Condenadas a apodrecerem na minha língua! 

Ricardo, por que estas palmas trêmulas? Por que estas mãos 
que mais parecem as de uma criança constrangida? [Muitas 
felicidades, muitos anos de vida.] Eu quero as suas mãos, aquelas que 
me apertavam até eu gozar. Suas mãos que se encaixavam às minhas, 
nossas linhas da vida sobrepostas numa cópula que jurávamos 
eterna. Quanta ingenuidade! Não há juramentos de amor que o 
acaso não aniquile. 

[Viva a Marcela!] Viver? O que significa isso, papai? Com a 
dificuldade de quem carrega uma biografia espessa nos ombros, ele 
se abaixa e, num sussurro, despeja palavras em meu ouvido, como 
fazia quando eu chegava com o boletim escolar pintado de vermelho: 
aproximava o bigode grisalho do meu rosto e minhas lágrimas, 
intimidadas pela candura das palavras, cessavam de descer. [No ano 
que vem tenho certeza de que você vai soprar as velinhas, minha 
filha]. A mágica acabou, papai: suas palavras não podem reanimar 
meus membros. [A Marcela vai ser abençoada, porque o Senhor vai 
derramar o seu amor.] Que derrame uma avalanche até me asfixiar! 

Colocando seus velhos pulmões a meu favor, papai acaba com 
o escárnio das chamas que dançam acima das velas enterradas no 
meio do bolo branco. Sim, sou os pavios apagados presos aos dois 
números “dois” feitos de parafina, chamas que nunca voltarão a 
arder. Após a cantoria, mamãe acende as luzes. Abruptamente, vejo 
o farol daquele carro: noite turva, neblina, água, vento, o motorista 
não tinha como me ver. Asfalto escorregadio, freio algum funcionaria 
bem. E por que eu caminhava tão perto do meio-fio? Sempre tive 
medo de muros e grades; desde pequena andava de mão dada com o 
papai pela cidade, ele sempre do lado de dentro da calçada, me 
protegendo das paredes. Onde estava sua mão naquela hora, pai? As 
luzes cresceram à minha frente. Cresceram. Cresceram mais. Ficaram 
dolorosamente sublimes e se estilhaçaram ao encontrarem meu 
corpo. Meu corpo estilhaçado. O motorista desceu para me socorrer? 
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Sim, fez tudo o que podia, papai jurou. E daí? O farol do carro apagou 
as luzes do meu porvir. 

[Não há problemas com o aparelho vocal da Marcela. Deve ser 
algum entrave psicológico que impede sua filha de falar, senhor 
Cícero]. Após ouvir a sentença do médico, no mesmo dia que aqui me 
colocaram, papai sugeriu que me comunicasse com os olhos até que 
eu voltasse a conversar. De certa forma, só dávamos continuidade ao 
que fazíamos desde que eu era muito pequena. Sempre que tinha 
algo a falar a ele, algo que minha mãe não podia saber, dizia com os 
olhos. Foi assim quando quebrei o vaso de porcelana que ela tinha 
ganhado da vó Maria, herança de gerações remotas. Fui eu quem 
quebrou o vaso, disse papai à esposa indignada quando sentiu a 
aflição nos meus olhos. 

[Agora é hora de abrir os presentes.] Marta pega a caixa mais 
brilhante do monte ao lado dos meus pés entregues. [Adivinha quem 
trouxe este aqui... Vou dar uma dica: esta pessoa saiu do mesmo 
buraco que você!] Mesmo presa em meu silêncio, cumpro minha 
função de irmã mais velha: Marta, que modo de falar da vagina da 
nossa mãe! Ela se aproxima e estende o colar a menos de um palmo 
do meu rosto. [Gostou?] Pisco uma vez, ela sorri. É o que ela precisa 
para abraçar a bijuteria prateada em meu pescoço. Nas lentes dos 
seus óculos vejo novamente o reflexo desfigurado que me 
atormentara em algumas madrugadas: um rosto roxo com a boca 
curvada para baixo; um pescoço deflorado por um tubo de plástico. 
Um bicho que não quero que seja eu. Mas o que pode a vontade 
perante a fortuna? [Ficou lindo, não?] Com olhos que agora parecem 
estrangeiros, pisco novamente: não tenho o direito de arrebentar as 
fronteiras do mundo da minha irmã. 

Marta cede lugar à nossa mãe, que coloca seu embrulho sobre 
a barriga que já me pertencera. Feito um animal faminto, ela rasga o 
papel brilhante e retira um quadro grande com moldura rococó de 
dentro da caixa. Com a voz vacilante, diz que aquela imagem de São 
Judas Tadeu me ajudará a sair dessa situação. [Você precisa 
acreditar, minha filha. Nós não compreendemos os planos de Deus, 
mas Ele sabe o que faz da nossa vida. Nunca perca a fé. Reze, reze 
bastante porque Deus vai te escutar!] Não transfira para Deus o que 
você não soube fazer, mãe. 
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Ricardo se aproxima da cabeceira, não consigo ver nitidamente 
sua feição: o tubo de oxigênio priva minhas retinas da metade 
esquerda da sua face. Ele se ajoelha na cama e beija minha testa. Não 
me olhe assim. Onde estão os olhos que me engoliam antes mesmo 
que eu me despisse por completo? Numa das mãos, meu namorado 
traz ao pé da cama a caixinha aveludada que pertencia à pilha. 
[Amor, comprei seu presente dois dias antes do acidente. Já tinha 
planejado esta surpresa há quase um ano para o dia do seu 
aniversário.] Onde está sua outra mão? Deve estar apertando a 
minha. [Você aceita se casar comigo?] Brincadeira de mau gosto, 
Ricardo! Guarde este anel. [Ficou lindo.] Ele traz minha mão direita 
para junto dos meus olhos: um animal asqueroso agarrado ao meu 
dedo anular. [Não chore, amor.] Você ainda não se deu conta? 

[Que apito é este? Chame a enfermeira, Marta. Rápido.] 
Nenhum de vocês percebeu que não há como enfeitar os fatos? 
[Coração disparado, acione o bipe do doutor Edmundo.] Sou eu que 
estou vegetando aqui? [Doutor, salve a minha menina.] [Ela está se 
urinando] Vocês não conseguem ou não querem enxergar? [Por 
favor, senhora, afaste-se da cama.] Não quero que sintam pena de 
mim, ouviram bem? [Marcela, olhe pra mim!] Estou olhando, pai. 
Como sempre. [Ela parou. Reanimação, enfermeira: oxigênio. De 
novo. Temos pouco tempo; ela pode ficar com sequelas neurológicas. 
Desfibrilador a 240 joules. Afastem-se da paciente. Um, dois, três, 
vai! Mais uma vez, agora em 360.] 

 
* * * 

 
Levanto as pálpebras como fossem as grossas cortinas do 

mundo, espetáculo de estreia. A luz do sol ilumina levemente o que 
se assemelha a um quarto de hospital. Um homem me observa 
atentamente. O que são estas bexigas murchas à porta? E esta fita 
vermelha pendurada? Um bolo de aniversário virgem: quem está 
completando 22 anos? Tento me levantar, porém meus braços e 
minhas pernas parecem costurados à cama. Acabei de acordar, como 
posso estar tão cansada? Com licença, o senhor poderia me ajudar, 
por favor? O homem, que sustenta uma caixa colorida no regaço, não 
me escuta. Eu não me escuto. Mas ele percebe meus olhos inquietos 
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e se aproxima. Ao lado da cama, fica um longo tempo acariciando 
meus cabelos. [Sente-se melhor?] Não, não sinto nada, senhor. 
Absolutamente nada. [Não chore. Eu trouxe uma coisa que você vai 
gostar.] Ele retira uma foto de dentro da caixa e me mostra: um 
homem sentado numa cadeira de balanço com uma menininha de 
uns dois anos no colo. Homem que se parece muito com ele. É ele. 
[Você se lembra de quando tiramos essa foto, minha filha?] Filha? Ele 
me chamou de filha? 
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polifemo em lilipute 
 

aminhamos por cerca de uma hora na trilha. Cercados por 
árvores gigantescas, muitas delas centenárias, como uma 

horda de polifemos. Em sua maioria jaqueiras, o que se podia notar 
caminhando descalços pela trilha. Desistimos das hawaianas, pois 
esmagávamos a massa melada da fruta pisoteada misturada à terra e 
ao mato rasteiro batido que se espremia entre os dedos dos pés. Um 
contato com o suprassumo da natureza selvagem. Uma mescla de 
cheiros tomando o ar e nossos narizes. 

Em alguns trechos tínhamos que praticamente escalar entre as 
rochas encravadas na montanha: de um lado um paredão verde-
amarronzado, do outro o desfiladeiro da mata fechada onde, de 
quando em vez, se avistava o mar. Atracados em troncos, em galhos 
mais grossos ou cordas naturais, firmávamos nossos pés entre pedras 
fixas e raízes expostas. 

Quando atingíamos uma clareira, parávamos para o pitstop, 
onde bebíamos água e trocávamos impressões sobre a caminhada. 
Subidas íngremes, descidas idem, formigas, pernilongos e 
marimbondos, um esquilo, macacos, o medo das cobras, o cansaço, a 
amizade, a cara vermelha, o suor coletivo, os cheiros, principalmente 
de jaca, e o barulho da arrebentação das ondas no paredão das 
rochas como prêmio. 

Na derradeira descida, onde praticamente escorregamos de 
bunda, pois era humanamente impossível descer de pé porque o 
verde e as rochas abandonaram nossas pisadas, tornando, devido à 

C 
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inclinação, o terreno espinhoso para brincadeiras desnecessárias e 
imprudências juvenis. Em terra firme, após um corredor de árvores 
mais baixas em meio a uma vegetação rasteira, finalmente, um portal 
se abriu e nos deu passagem: uma lagoa artificial se descortinou 
cercada por rochas gigantescas como polifemos enfeitiçados por 
Medusa. Todos nós tchibum na água e os mais audaciosos 
atravessaram a nado até a sequência majestosa de paredões como 
numa competição dentro de uma piscina natural. 

Eu, como ainda não sabia nadar, entrei na água pé-um-pé-dois-
pé-três, como uma lesma manca, resultado do cruzamento entre a 
tartaruga e o bicho-preguiça. Sempre sem pressa nenhuma, taurino 
que sou. Pálido, branco-gelo, quase albino com vitiligo, me 
lambrequei com protetor solar fator 60, para garantir que não 
voltasse para casa vermelho como um camarão, parente do 
pimentão. Caminhei naquele ritmo quase zen, absolutamente 
relaxado, molhando as palmas das mãos ao acariciar a superfície das 
águas. Atravessei seguramente até as rochas, depois de perceber que 
à minha direita havia uma corrente mais forte que desembocava num 
poço mais fundo. No sentido que tomei, onde visualizei famílias com 
crianças, me senti seguro para atravessar: além de conseguir 
enxergar meus pés, a água chegava no máximo até os meus ombros. 

Transposta a barreira líquida, me escorei numa rocha, alçando-
me para fora da lagoa natural como o homem primevo, surgido das 
águas do mar imenso. Passei por um casal de mãos dadas que colhia 
conchinhas e apreciava siris e caranguejos em meio aos musgos que 
se formavam nas rochas como dentes careados. Logo escalei uma das 
mais altas, pés molhados secando ao sol e também ao contato com 
as rochas polifêmicas. Levei pouco mais de cinco minutos, mas que 
pareceram uma eternidade devido ao risco de queda iminente. 
Elevado, sentei no topo da rocha e contemplei o quadro romântico 
emoldurado pela força das ondas da arrebentação, logo abaixo de 
mim, espirrando espuma num estrondo incessante. No horizonte 
distante gaivotas pescadoras e, no mais palpável a minha volta, no 
chão da rocha que me abrigava havia esconderijos de siris, aranhas e 
caranguejos. 

Só então fui sofrendo um processo de metamorfose, me 
tornando cada vez mais liliputiano, de modo que compus um poema 
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mental que me acompanhou durante o resto da tarde até o camping 
e o fim da viagem no regresso para casa, como um mantra. 

Eu não tinha uma câmera, na época não existia celular — pelo 
menos não desses com câmera —, mas de qualquer forma eis o 
registro. Pronto e ponto. Éramos todos tão jovens, rebeldes e loucos. 
Agora estamos a sós aqui, só nós dois — você, azul de cima abaixo; 
eu, transparente e invisível; e a música das esferas! —, aprisionados 
na minha memória. Não existe mais ninguém, não existe mais nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 65 | 



 
Mikaelly Andrade | Contista e poeta. Responsável 
pela criação de dois projetos literários: o Mulheres na 
Literatura e o Escritoras Cearenses. Integra a 
Antologia de Contos Literaturabr (Editora Moinhos, 
2016) e em breve lançará seu primeiro livro. Assina o 
blog Mika Escreve. 

 
perdi você de vista ao anoitecer 
 

u sempre suspeitei que Rafael tivesse uma forte 
identificação com a morte. Todas as suas falas mórbidas de 

poeta maldito, todo aquele ar de sofrimento impregnado em seu ser, 
tanta tristeza. Era fácil prever que isso aconteceria uma hora ou 
outra, mas a gente sempre pensa que sentimento exagerado pelo o 
que quer que seja é frescura. Ser surpreendida com seu corpo 
pendente, balançando levemente como um galho arejado pela brisa 
suave, me deixou atônita, eu não soube como reagir no primeiro 
instante! Minha reação nada convencional foi pegar uma garrafa de 
uísque que ele mantinha guardada dentro de uma gaveta junto com 
uma papelada de documentos e beber um gole guloso que me 
desceu queimando pela garganta até incendiar meu estômago. 
Sentei-me na poltrona e contemplei por um momento breve o corpo 
feito o pêndulo de um relógio antigo, marcando o momento exato da 
transição do crepúsculo para a noite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E 
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Ana Maria Monteiro | Natural de Lisboa, reside 
atualmente em Braga. Precocemente aposentada 
duma longa carreira que se construiu no mundo dos 
livros. Primeiro como Diretora geral das livrarias 
Diário de Notícias, depois da editora espanhola 
Ediciones Atrium (em Portugal) e finalmente da 
portuguesa Epu.l — Edições e Publicações. Escreveu 
um pouco desde sempre, apenas por prazer e só para 
si mesma. Desde há algum tempo com mais 
regularidade, escreve apenas contos e, por vezes, 
alguma prosa poética. 

 
corrida de táxi 
 

ntónio é um homem simples. Taxista desde sempre, há 
muito que poderia ter-se retirado. Mas não quer. Gosta 

desta vida. E além disso, no activo, sempre é mais algum dinheiro que 
vai entrando. Acumulado com a reforma, permite um bocadito mais 
de desafogo, não muito, que a vida está cara e o movimento já não é 
o que era. A “crise”. Desde sempre que ouve falar em crise, mas nos 
últimos anos ela tem mesmo “mordido as canelas” de muito boa 
gente, incluindo as suas. Embora essas, sempre tenham sido magras 
e sem muito por onde roer. Mas não interessa, tem levado uma vida 
direitinha, sem grandes sobressaltos, e até conseguiu formar os dois 
filhos. Estão ambos bem, graças a Deus, embora longe, é certo. 

Mas António é, como tantos colegas seus, uma espécie de 
filósofo do volante; sabe muito, ouve muito, vê muito. Pelo seu táxi já 
passou toda a espécie de gente, já conversou com muitas pessoas. 
Uma vez até transportou um Ministro. António nunca se esqueceu. E 
o Ministro conversou com ele e tudo. E no fim deu-lhe uma bela 
gratificação e disse-lhe que o país precisava era de mais homens 
como ele. Que dia! Memorável! 

Hoje António está na praça de táxis do Parque das Nações, 
normalmente frequenta mais a da Aeroporto, mas calhou-lhe um 
serviço para aqui e deixa-se estar em amena cavaqueira com os 
colegas de sempre. O seu táxi já é o primeiro da fila e sabe que a 
qualquer momento irá ter um novo cliente, por isso está preparado. 

A 
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Mal repara no casal que entra e se senta no banco de trás. 
Ouve o destino e põe-se em marcha. 
Os dois seguem calados e António depois de tentar por uma 

vez ou duas o seu sistema de abordagem preferido, “as vias de 
acesso na capital de que “eles” todos falam mas nenhum quer 
resolver, nem ouvir os que lá andam e que saberiam muito bem que 
soluções adoptar”, e não tendo qualquer reacção por parte de 
nenhum dos elementos do casal, desiste de meter conversa. Está 
habituado, nem todos os clientes são dados ao diálogo. Ele é que 
gosta de ir falando por aqui e por ali com uns e com outros, mas 
respeita a vontade do cliente, claro. 

A uma certa altura nota que os dois lá atrás se beijam. Mas 
como se beijam! E continuam. Já não são nada novos, nem um nem 
outro. Isto foge um bocado às regras. Se fossem jovens, António 
chamava-lhes a atenção que não quer cá dessas coisas no seu carro, 
mas assim… E eles continuam. É certo que não fazem mais nada, mas 
beijam-se como se o mundo fosse terminar já ali à frente. A certa 
altura, António pigarreia. A mulher apercebe-se. Ligeiramente 
alterada, endireita-se no banco e olha-o através do espelho 
retrovisor. 

— Desculpe. 
É tudo quanto diz. Numa voz doce e suave e de face um pouco 

ruborizada. 
António não diz nada. Olha-a mas nem diz nada. O olhar 

daquela mulher, naquele momento, tem uma dimensão infinita. 
António sente nele as profundezas do mar e as vagas dos Oceanos. 
António nunca pensara que fosse possível ver o mar no olhar de uma 
mulher e muito menos numa mulher de olhos castanhos. 

A viagem continua e chegam ao destino. 
António cobra a viagem e prepara-se para regressar a Lisboa 

quando a mulher se lhe aproxima da janela e, colocando a mão sobre 
a beira do vidro, olha para ele (ainda aquele olhar marítimo) e diz: 

— Desculpe. É que não nos víamos há trinta anos. 
 
[Pausa] 
 
— Obrigada e tenha um bom dia. 
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E depois mais nada. 
O casal afasta-se. António fica preso duma estranha emoção. 

Aqueles dois desconhecidos, que história será a deles? 
Não sabe. António pensava que já tinha visto e ouvido de tudo 

e que já nada o surpreenderia, mas houve qualquer coisa naqueles 
dois e no olhar daquela mulher... 

Qualquer coisa indefinível. Uma sensação estranha, ele diria 
até que palpável. 

O dia continua. António põe o assunto de lado, até porque 
acha que não tem nada a ver com isso e será mais uma das muitas 
histórias com que já se cruzou sem nada saber delas. E são tantas!... 

Seja como for, ao longo do dia, por vezes vêm-lhe à memória 
as palavras da desconhecida. Apenas isso, já que não lhe fixou o rosto 
nem qualquer traço para além daquele olhar. 

Hoje sai cedo, troca com o colega às 7h da tarde. Já raramente 
faz as noites, embora até aprecie a generalidade da clientela 
nocturna. Tirando a “gandulagem” — que esses, já se sabe, é só 
dores de cabeça e chatices —, as pessoas à noite são diferentes: mais 
soltas, mais bem-dispostas. 

Chega a casa, toma o seu belo banho e janta com a mulher. A 
sua Mariana, companheira de toda uma vida. Ainda se lembra de 
como se conheceram e de muitos pormenores do seu tempo de 
namoro. Depois casaram-se. E foi o melhor que fizeram. Sempre se 
amaram, mas António acha que nunca pensou sequer no assunto. E 
para quê? Não há nada para pensar. A vida dá, uma pessoa aceita. 

António é um homem simples, mas sempre foi um bom marido 
e amante sensível e dedicado. Ainda gostam de se ter nos braços um 
do outro, embora actualmente isso já não aconteça com a frequência 
que lhes agradaria. 

Mas hoje. Hoje António sente-se diferente, mais animado e 
tem uma vontade de fazer amor com ela... 

Mariana não se faz rogada, de maneira nenhuma, também ela 
o ama desde sempre sem se atrapalhar a pensar nisso. António está 
revigorado, sente Mariana em todo o seu ser, ama-a profunda e 
entusiasticamente. Mariana, não lhe fica atrás, entrega-se-lhe toda, 
também ela rejuvenescida pela intensidade dele. Há muito que não 
partilhavam uma noite de amor como esta. 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 69 | 



Mais tarde — calmos, sossegados, corpos ainda suados —, 
Mariana comenta: 

— Meu Deus, homem! Que nos aconteceu hoje? 
— Não sei, Mariana. Mas por momentos senti como se não te 

visse há trinta anos. 
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Celso Takashi Yokomiso | Nasceu em São Paulo, aos 
09/06/1974. Graduado em Psicologia pela Univer-
sidade de São Paulo. Mestre e Doutor em Psicologia 
Social pelo IP-USP. Docente da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). Escreveu Limites (prêmio 
Festival Universitário Xerox do Brasil), Livro Aberto 
(Ed. Cone Sul, 1998) e Hiatos (prêmio Nascente — 
USP e Editora Abril, 1999). 

 
cassandra 
 

o meio das ferragens, Teodoro enxergara uma 
luminosidade que atravessava o para-brisa espatifado de 

seu carro. Não pôde estranhar que a luz mantivesse um percurso 
correto, apesar do vidro completamente trincado. Naquele 
momento, talvez sequer soubesse onde estava, e nem os ossos 
quebrados lhe indicavam algo. Melhor assim. 

Tudo estava quente. O sangue escorria pela testa, pequena 
cascata vermelha que se represava por um instante em seus cílios, 
para depois inundar os olhos. Percebeu ao lado a presença de uma 
mulher, os cabelos lisos emaranhados ao console, as unhas pintadas 
de cor-de-rosa. Não sabia que era sua esposa e, menos ainda, que 
não mais a veria. Em seu atordoamento, nenhum pingo de tristeza. 
Pelo contrário, uma tranquilidade invadia o corpo arrebentado. 

A luz que entrava pelo para-brisa atingia seu peito, espectro 
magnífico de cores. Convidava-o para se libertar, numa comunicação 
que a tudo o fazia entender. Como não existiam dúvidas, deixou-se 
levar. Da mesma forma como pegava ondas, durante os verões na 
praia.  Ao longe, um barulho de sirene. 

— Não vamos perdê-lo. — ainda ouviu Teodoro. 
— Um, dois, três! 
Sentiu um tranco que o trouxe para o corpo, um lugar bastante 

incômodo e apertado. Procurou espaço, sacudindo-se como pôde, 
mas a tíbia arrebentada freou seus músculos. O calor crescia, 
sobretudo, perto de suas costelas, descendo para a barriga. Queria 
retornar para casa, que o deixassem, já aguardavam a chegada. 

— Hemorragia, rápido! 

N 
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* * * 
 

A pequena Cassandra, no banco de trás do carro, caçava bichos 
virtuais em seu smartphone. A mãe cantarolava um sucesso antigo 
que tocava na rádio, enquanto o pai se incomodava com a 
embreagem gasta, o conserto sairia o olho da cara. 

— Acho que tem acidente na frente. — disse o pai, ao perceber 
que os carros reduziam a velocidade. 

A mãe, empolgada com o refrão, ouviu o comentário do 
marido, mas preferiu não perder o fôlego naquele momento. 
Acompanhou perfeitamente o cantor no rádio e, somente após a 
frase musical, retornou ao esposo. 

— Já tem uma ambulância. Parece que foi feio. 
— Cassandra, não olha para o acidente. — recomendou o pai à 

sua filha. 
A mãe comentou sobre o mau hábito das pessoas em querer 

ver desastres, esticando o pescoço quase para fora da janela, a fim de 
obter alguma informação. Com a redução da velocidade, o pai se 
incomodou ainda mais com a pesada embreagem. Soltou um 
palavrão entre os dentes, que Cassandra ouviu com bastante 
atenção, aprimorando seu pequeno vocabulário infantil. 

Quando o carro estava a poucos metros de distância do 
acidente, a filha largou seu jogo, a cabeça toda virada para a janela, à 
maneira de sua mãe. 

— Olha, tem uma luz saindo do carro. 
A mãe diminuiu o volume do rádio, como se os sons 

atrapalhassem aquilo que se via, e procurou o que a filha anunciara. 
— Onde, Cá? 
— Ali, perto da frente do carro. 
Cassandra, agora, se deslumbrava com a luminosidade que saía 

pelo para-brisa do veículo. Não imaginava como as luzes podiam ser 
bonitas. Cores diversas, brilhantes e afáveis, que se misturavam 
bastante serenas, formando tonalidades inusitadas. 

— Mãe, tem um arco-íris saindo do carro. 
   

* * * 
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O socorrista cobriu o corpo de Teodoro com uma manta 
refletora. Preservava os motoristas do espetáculo da morte, assim 
como a dignidade do falecido. A adrenalina se refreava, não havia 
mais o que fazer. Logo, o Corpo de Bombeiros serraria as ferragens 
contorcidas. 

Seria imprudência dizer que Teodoro estava bem, junto de sua 
mulher, em algum lugar esplendoroso. O que se via eram dois corpos 
jovens, esmagados pela fatalidade. 

Os pais de Cassandra, ao perceberem a tragédia, quase 
gritaram para que a menina olhasse para o outro lado. A pequena, no 
entanto, absorvida pelas luzes, sequer ouviu as ordens. O carro 
passou lentamente à frente do acidente, onde o silêncio parecia 
sufocar os ruídos da Marginal. 

Cassandra acenou para as luzes, e era como se bebesse seu 
chocolate morno, enrolada nas cobertas. 
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Leandro Jardim | Escritor e letrista. Seus livros mais 
recentes são A Angústia da relevância (romance, 
2016), Peomas (poesia, 2014) e Rubores (contos, 
2012), todos pela Editora Oito e Meio. Tem dois EP’s 
independentes de canções em parceria com Rafael 
Gryner: O Sonhador (2014) e Sementes musicais para 
um mundo cibernético (2011). Demais trabalhos em: 
leandrojardim.blogspot.com.br 

 
tetralogia mundo | 4 poemas inéditos 
 

Pensar do mundo 
 

ensar do mundo 
os pequenos dilemas do dia, 

o melhor itinerário 
no intrincado transporte público. 
 
Grandes temas também podem 
padecer de frivolidade, 
alguma soberba indisfarçável 
(talvez bonita até), 
mil mistérios conhecidos. 
 
Quão profunda é a baía 
se navegamos a superfície? 
Será caudaloso este rio turvo 
que observamos aqui da margem? 
E o flagelo populacional, como se mede 
se o fitamos só de passagem? 
 
Silenciosa e sábia, a lista 
de tarefas que gostaríamos de ter feito hoje 
 
sabe que ao menos um pedaço de tudo 
(ínfimo ou íntimo, que seja) 
poderia ter se modificado por certas mãos; 

P 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 75 | 

http://leandrojardim.blogspot.com.br/


 
sabe que é por pouco a satisfação 
(contenta-se por saber); 
 
e sabe que ao redor as coisas 
(ao redor as gentes) 
silenciam (por trás da matéria comum) 
escondem (entre as faces habituais) 
despistam em já batidas palavras 
(como estas) 
 
seus expansíveis infinitos 
enquanto escandalosamente nos circundam. 
 
 

Passagem 
 

asso descuidado sob a marquise 
O pensamento divergente vai sobre 

É carcomida e vazada, noto 
Mini clarões compõem sua sombra 
 
O céu, e o que mais houver no alto, 
Permanece resguardado, exceto 
A chuva, da chuva não se escapa 
Nem mesmo a emoção já submersa 
 
Ora, esse é o retrato, penso, da nação 
Ou de uma qualquer particular tragédia 
Minha, o seu fracasso no último sprint 
Ou apenas um diazinho mais triste. 
 
Mas há fios de luz nesta imagem 
Diagonais ascendentes, luminosos 
Feixes etéreos de calor real, contrastes 
Pelos quais sou alvejado em silêncio. 
 

P 
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Não é bonita, eu sei, e nem precisa 
Lhe caem lascas de concreto e cinzas 
É só a velha marquise, não um abrigo 
O teto falso sob o qual persisto 
 
  

Fenda 
 

s vezes, há uma fenda 
que se abre, visível 

no espaço, e disfarça 
o tempo, a distinguimos 
 
no movimento, qual fumaça 
adensada, que dissipa 
a dois palmos dos olhos 
um micro espetáculo 
 
próprio, como o vento 
faz ao horizonte, rasga 
-se numa fresta, e vemos 
tudo o que não é agora 
 
 

Barulho do mundo 
 

 preciso abandonar o barulho do mundo 
Abaixar as janelas e todas as telas 

Voltar às velas e as velar. 
 
É preciso acalmar o ruído do mundo 
O aleatório no rastro do vento 
Religar o silêncio, o cantar. 
 
É possível e impreciso fechar os olhos 
Impossível e vital ignorar 
Ser salvo pelo que é alheio. 

à 

É 
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Não saber é o segredo 
Esquecer o medo e convidar 
A entrar pela porta o estrondo do mundo. 
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Poeta em Queda | Projeto poético de Pedro Alberto 
Ribeiro, artista nascido em Sorocaba e residente na 
cidade de São Carlos. É autor dos livros de poemas e 
ilustrações Fogos, Mares e Marias (independente, 
2015) e Naufragar Jamais (no prelo). Atua também 
com performances de poesia falada. Site: 
https://poetaemqueda.com/ 

 
funerais em caixinha de fósforo 
 

ram nossas as falhas 
espalhadas pela arquitetura da mesa, 

as minúsculas ausências, 
os vãos na atmosfera 
em atitudes de calar. 
 
não eram nossos os pedaços de morte 
que esperavam à espreita, 
cão farejando presa, 
faca fincada em queijo. 
 
a morte nunca nos pertence. 
 
a nós, 
apenas as cinzas, 
as caixinhas de fósforo 
em que escondemos o corpo, 
a brasa das conservas químicas 
quando os órgãos ainda não sabem 
o laudo da autópsia e 
o coração parece querer pulsar 
toda a vergonha de faltar o sangue. 
 
não, 
não nos cabe piedade, 
não os violinos póstumos 
as pétalas largadas debaixo da frase 

e 
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nas lápides que forjamos 
na tentativa de eternos, 
as cores pretas 
os rostos pálidos 
 
mas talvez depois de mortos 
caiba ainda à nossa pele 
breves instantes de luz ao forno 
e pequenos ensaios para vagalume. 
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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 o site/blog 
http://www.andregiusti.com.br/site/ 

 
poema aparentemente sujo para almas lavadas 
 

u não acredito na poesia 
inseminada in vitro 

na poesia 
asséptica curvada lisa fria 
feito madona talhada no marfim. 
Não acredito no poeta 
que se esfalfa se torce pena sua 
não para cuspir na cara do mundo mau da hipocrisia, 
mas para que sejam suas as graças da patota 
da academia 
as páginas da antologia 
a menção nas teses sonolentas que ninguém que ame lua cheia ou 
faça sexo sem nojo lerá. 
Eu só acredito na poesia que é vômito na madrugada em cima dos 
postes ancoradouros de bêbados 
Que é escarro contaminado na emergência lotada da periferia 
Que é sémen apressado despejado no banheiro público da 
rodoviária. 
Eu só acredito em poemas escritos com sangue nas folhas brancas 
encardidas encontradas jogadas no chão engordurado do boteco 
que vende marmitex a R$ 5,00 ao lado do puteiro. 
 
| do livro Os filmes em que morremos de amor, Editora Patuá, 2016 | 

 
 
 

E 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 81 | 

http://www.andregiusti.com.br/site/


poema s/título 
 

ocê acordou cansado 
e levantar já parece  

a mais dura tarefa do dia: 
o corpo pesa mais que um  
velho hipopótamo. 
Durante a madrugada, 
uma alquimia corrompida  
substituiu 
músculos ossos nervos 
toda a carne a cinquentenária 
por concreto areia brita  
e vergalhões enferrujados, 
aqueles, transmissores de tétano. 
O corpo pesa, 
e dói tanto a espinha 
que no meio dela 
é como se houvesse brotado 
uma hérnia de disco 
em forma tamanho e peso 
de um piano de calda.  
Se pudesse, fugiria, 
mas a exemplo de Minas 
do poeta consagrado, 
seu Rio de Janeiro não existe mais: 
sucumbiu à imoralidade de seus palácios. 
Com o que lhe resta de crença, 
você ora ora ora 
e chora chora chora. 
Ao final, exercida a sobra de fé, 
ressecadas as lágrimas vencidas, 
o céu lhe responde  
em forma de certeza íntima 
renovada pelo exercício do choro:  
escrever é o que resta, 
posto que a poesia  

V 
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é a única das forças  
que ainda não lhe arrancaram. 
Escrever escrever escrever, 
mesmo que sejam cartas 
ao primeiro ministro da Namíbia, 
mensagens de reclamação ao serviço de entrega, 
poemas de amor a amadas inventadas, 
que dramaticamente nos traem 
apenas por vingança. 
Porque escrever é o jeito 
que você encontrou  
de ter esperança. 
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Vanessa Dourado é escritora e feminista latino-
americana. É autora do livro Palavras Ressentidas e 
colaboradora na Revista Berro, vive em Buenos Aires. 

 
domados 
 

urtos curtos de ímpetos abruptos  
Sustos afoitos de corpos revoltos  

Suspiros, respiros dos amantes mundos  
Soltos, loucos de mar sem porto  
 
Nascem, morrem, reconstroem e doem  
 
Puros clamores de ardentes coros 
Risos tímidos, sem promessa nem votos  
Espelhos, relevos, suor de todos os poros  
Sumos, vozes de silêncios loucos 
 
Cantam, clamam e até sambam.  
 
| do livro Palavras Ressentidas, Editora Giostri, 2015 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S 
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Yuri Hícaro é escritor potiguar, formado em letras 
pela UERN, e mestrando na área de Literatura 
Marginal. Editor do blog Poemas da estrada. Autor do 
livro Um Canto Conforme a Noite (independente, 
2013). 

 
louco e distante 
 

ouco e distante 
acendi os olhos faróis  

 
e cantos gregorianos 
soaram soterrando sorrisos. 
 
A nós 
a gravidade breve dos lírios. 
 
Dois sóis embriagados 
de pés descalços  
 
de maus lençóis  
 
a correnteza dos rios. 
 
Fogos mudos 
são lágrimas que caem pra cima 
 
na face da escuridão 
da noite 
 
a faca 
na neblina do dia sangra 
 
de todo amor que não ama 
 
como música sem rima.  
 

L 
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poema conjugal 
 

 campo se estende 
por árvores de eucalipto 

onde caminhos começam  
e terminam... 
O tempo 
jogou as sementes e o vinho. 
 
O espaço em que (des)conhecemos  
o nosso cruzamento 
inclinou seu milagre 
sobre o seio de pedra 
 
do destino varrido 
 
dos salões do limbo. 
 
Eu me reconheço em nós, 
na miscelânea  
de nossas poesias mitigadas 
dia e noite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
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Ricardo Escudeiro (Santo André-SP, 1984) | Autor 
dos livros de poemas rachar átomos e depois (Editora 
Patuá, 2016) e tempo espaço re tratos (Editora Patuá, 
2014). Graduado em Letras na USP, desenvolve (ou 
não) projeto de mestrado com interesse em 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e Estudos 
de Gênero. Atua como assistente editorial na Patuá. 
Possui publicações em mídias digitais e impressas: 
Mallarmargens, Germina, Jornal RelevO, LiteraturaBr, 
Revista 7faces, Flanzine (Portugal), entre outras. 
Publicou mensalmente, entre 2014-2016, poemas na 
Revista Soletras, de Moçambique. Participou das 
antologias 29 de abril: o verso da violência (Editora 
Patuá, 2015), Patuscada: antologia inaugural (Editora 
Patuá, 2016), Golpe: antologia-manifesto (Punks 
Pôneis, 2016) e Poemas para ler nas ocupa (Editora 
Estranhos Atratores, 2016). 

 
entropé 
 

“Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam.” 
(O Livro dos Itinerários) 

 

sobre what’s up 

 
 violinista no telhado 
on the other hand 

a secreta vida de walter mitty mais naquela partinha 
que toca space oddity 
as duas partes das relíquias  
da morte 
a caminhada solitária pra estação que nunca 
mais é sem seu passo 
a letra de canção que tem uma única frase lembrada 
e o resto só murmúrio de voz incendiada 
o apito de madeira de um avô à mão 
entalhada herança repassada 
o livro artesanal à quatro braços costurado 
biblioteca comunitária entre dois 

o 
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a trilha sonora do top gun no pen drive contaminado 
cavalo de tróia e presente de dia dos namorados 
a partida de uma e da outra o aniversário 
avós compartilhadas 
a queda de patins que nem rola 
apoio e pernas e braços únicos em corpos distintos  
o tapete de sala o chuveiro apertado as camas de cada 
na carne de um o cobertor que ao outro faltava 
 
pode ser uma lista 
 
mas também pode ser a palma 
da mão de namorada 
aberta 
encostada aqui na face 
linha da vida escancarada 
como quiromancia dissesse pra aquele 
que nela inacredita 
 
na sua cara 
 
mas também pode ser uma ambiguidade 
tipo luneta 
ter e não ter a lua 
 
mas também pode ser rever 
o filme de ficção 
científica que diz 
 
não estamos sós 
 
e reentender o recado 
tá ali o astronautinha 
pendurado me lembrando 
 
mas também pode ser a tristeza 
de que cada vez que o bane 
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racha o chão de gotham 
de cada vez que um amigo 
imaginário é apagado 
 
de cada vez que o elefante completa o itinerário 
e tem pés no caso patas arrancadas 
 
filmes a rever coisas 
nem desfeitas por fazer 
ou que nem se quer mais espectar 
l’écume des jours 
un cuento chino 
 
intouchables 
 
pode ser uma lista mas também pode 
 
pode ser do grego 
da wiki 
da gente 
ela  
é que me ensinou significado 
 
mão a aprendeu e agora vivem cheias  
essas mãos sem nada 
 
ei 
solta esse controle 
não precisa mais ficar passando os canais 
 
é en tro o quê 
mesmo hein 
 
pia 
 
mas também pode ser lugar 
onde uma mesma vida acaba e principia 
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zerando 
qualquer entrada de dicionário 
esfacelando e retornando muito mais  
 
que átomo 
 
 
audição cega 
 

The Voice Angola 
 

“Whisper words of wisdom 
Let it be” 

(The Beatles apud Alfredo Yungi) 

 
onorizar a extensão  
de uma vala  

de uma presença  
de uma dor 
da privação de coisa qualquer  
urgente ou desnecessária 
dedilhar escalas inexistentes com dedos leigos 
de mãos leigas que não sabem se ficam no bolso 
ou tamborilam o ritmo no nada 
 
entalhar música no ar 
raro efeito 
quando da falta 
das inexatas ferramentas 
dentro do som 
de dentro das suas vozes 
moldamos todos os nossos 
instrumentos transparentes 
de nossos músicos imaginados 
 
e estragar a solenidade fechada 
na cerrada pálpebra do que se diz  
história 
e na semínima que é aquela eternidade 

s 
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de visão ofuscada 
enquanto o breu interior negocia com o clarão  
de janela bruscamente escancarada 
deixar-se calar pelo som 
das gargantas das almas silenciadas 
 
e não são já mais os fantasmas 
viajantes solitários 
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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. 

 
começo 
 

elhor seria voltar ao começo. 
Mas como? se nossas calças 

antigas xadrezes lilás não servem 
mais como os sapatos brancos 
 
agora muito sujos de barro 
lama feno poeira molho graxa. 
Melhor seria voltar ao começo. 
Mas como? nossa idade canta 
 
e já desenhamos mapas trenas 
mensuram esta aguda distância 
com a qual direcionamos aflitos 
o tempo da espera, os lóbulos 
 
da orelha já estão queimados. 
Melhor seria voltar ao começo 
retroceder a sequência da corda 
os mecanismos roldanas teclas 
 
agora a substituir os sentidos 
as janelas a história esta chave. 
Neste meio, seguimos órbitas 
na esfera da gravidade posta. 
 

M 
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vizinhança 
 

 palavra interdita floresce: 
aqui esperaremos quietos 

e inebriados pelo perdido. 
Onde se guarda o porto 
 
no dedo que carrega água? 
Atravessam-nos cenários: 
a porta aberta, o olho cego, 
quatro apertos de mãos 
 
enquanto o nome é cinza. 
Não cantaremos à noite: 
nosso cansaço tem pares 
no asfalto gasto por grama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 
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Ana Kiffer | Professora Associada da Pós-Graduação 
em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-
Rio, escritora, curadora da Exposição ‘Cadernos do 
Corpo’ (CCJF, 2016), assina a Coluna Geopolítica dos 
Afetos na Revista Pessoa, uma das fundadoras da 
Revista DR, pesquisadora da obra do francês Antonin 
Artaud. Autora dos livros A punhalada (poesia, Ed. 
7Letras, 2016, coleção Megamini), Antonin Artaud 
(EdUerj, 2016), e das coletâneas Sobre o Corpo (Ed. 
7Letras, 2016), Expansões Contemporâneas — litera-
tura e outras formas (UFMG, 2014), Experiência e 
Arte Contemporânea (Ed. Circuito, 2013), entre ou-
tros artigos e ensaios. 

 
o amor e o golpe 
6 poemas do livro Tiráspola (No prelo | Editora Garupa, 2017) 

 
I 
 

s corpos dos amantes só dormem quando exauridos 
início e fim  

ao mesmo tempo 
do romance de guerra 
que contamos 
em uma frase apenas da vida 
da noite 
entre o texto que me obrigo e a letra que vagueia tortuosa 
volto ao termo de tudo isso — 
essa pele entrecortada pelo teu pelo 
lanhada de um interior retorcido 
a-geométrico 
ainda que perto Malevitch sopre formas terríveis 
por entre aquele côncavo desfigurado 
de onde decido partir para Tiráspola 
— tudo por aqui finda — 
em busca do que você deixou 
desconcertando as vozes até então inaudíveis 
desse corpo estranho da língua que usa para chupar 

o 
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os nossos pruridos pretéritos 
o passado gasto em doces rugas 
os tempos sombrios do hoje 
e o amanhã ainda inexistente 
 
II 
 

eito leve sobre aquela nesga enrugada junto ao céu 
um sorriso tênue 

no canto da boca que busca  
a tua 
parte deixada impressa sobre o meu todo 
das sensações finas 
as indiscretas 
indiscerníveis nesse amontoado  
que decidiu passar 
feito bando por aqui 
de onde me esquivo 
para ver se vejo ainda no outro canto da vida 
o teu fio enrolado 
e diagramático 
juntando-se àquele pneuma efervescente 
que entumecia as passagens estreitando-as 
e deixando que tudo fique 
em mim 
você também 
 
III 
 

egundo dia 
e um leve torpor mistura-se à excitação 

busco nos lagartos e caramujos  
a sobrevivência 
à noção de acontecimento 
que decidiu desalojar-me 
como aquele transe entre a tua mão acolchoada 
de nuvens abertas 

d 

s 
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densas 
e desfeitas ao se espraiarem em minhas costas 
sentidas pelos traços negros da vida 
que iam assim desarrumando o que de início o caos havia traçado 
um entre nós sem jeito 
lacrado 
posto ali apenas para que aceitássemos 
que de amor era mesmo o feito  
dessas nossas carnes 
ainda que imponderáveis 
 
IV 
 

omo um bicho, feroz 
preciso me alimentar muitas vezes 

das suas 
nossas 
palavras 
esses restos de carne despregadas de nossos corpos 
essa voltagem sobre a qual volto 
em revolta 
a esse circuito ininterrupto 
como algo que independe 
e vem 
ou vai 
essa intensidade lancinante 
que a tecla agora acolhe 
porque de frieza também o mundo é feito 
e agora 
muito mais 
e de mim 
e de nós 
depostos dele 
a letra já não se deixa ser lida  
nem vista há 
um movimento grave e denso  
os dedos doídos por onde você entrou 

c 
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ainda ontem cada parte tua 
essa impressão funda 
tingida de sangue na pele 
dessa nevoa densa da madrugada 
esse tesão você diz esse tesão 
e eu não sei o nome 
que me faz tremer inteira 
como ondas magnéticas em torno aos corpos 
— estou radio-ativa — 
aquela música independente 
religiosamente marcada pela tenebrosa angustia dominical 
a missa que não fomos 
fodendo na cama 
que se ia suspendendo 
num levitar pesado do tempo 
aguda a hora 
o timbre que me corta 
que te desaloja 
e depois de tudo agora 
o meu retorno ao mundo 
aos dias incontáveis 
essa aventura 
a vida, 
dizem ainda, amor. 
 
V 
 

 silêncio — ouça  
veja 

está ainda longe 
estou por ora diante do planalto central 
veja 
você — o horizonte  
ainda está longe  
aquelas velocidades estonteantes terminaram 
ouça  
o silêncio de novo  

o 
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aquele velho amigo que voltou  
o seu abraço terno 
a flor encravada de dentes e unhas quebradas 
estou diante do palácio 
no planalto vazio 
cercado 
de grades cinzas  
as cinzas daquelas horas 
dançamos no meio do planalto meu bem  
ouça os passos perdidos  
entre eu e você 
quando nem ainda começávamos aquela ideia doce do amor 
o que nunca conhecemos  
ouça  
o silêncio  
de novo 
 
VI 
 

ico quieta para ver se passa 
essa estranha sensação reativada 

da dor 
decido que não poder é uma força livre 
e que quem sabe 
por entre essa impotência surda do amor 
algo exista 
ainda nesta  
esquina curva daquela cidade negando o traço 
dos pés da gente ali inscritos num ou noutro canto 
por aqui inexistente 
essa ausência de memória 
esse tal deserto cravado no coração 
impede qualquer metáfora que preste 
decido abandoná-las 
afinal 
a dor insiste 
e nela nada transporta 

f 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 98 | 



a vida que batia na minha cara 
o vento 
levantando as pálpebras 
a fórceps 
aquele quarto 
tudo fechado de novo 
um círculo convexo de dor 
no ventre antes retorcido daquilo que por um fio 
parecia ser 
sim 
o amor 
decido deixar as metáforas diante do planalto central 
impedida de atravessar 
a vida 
por onde vem vindo contra a corrente 
arrastando de novo 
um zumbido incessante em meus ouvidos 
uma voz gritada tantas vezes 
adensando o choro contido 
pelas palavras 
que não lhe ofertaram nenhuma saída 
apenas uma barragem 
por onde escoar a terra vermelha 
o ocre do sangue coagulado 
aqui no centro tórrido 
— não é metáfora — 
escorre de mim de você e dela 
a desilusão 
é mesmo uma força a galope 
o golpe 
volto ao início de tudo 
para ver se passa 
enrosco o corpo deitado  
como um embrulho do tempo 
o mesmo que transporta os mortos 
— não é metáfora — 
no lençol 
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no elevador 
até que de novo sob aquela terra ocre 
teu sangue parado 
o coração atrofiado pelo golpe 
acolhe a vida sem esquina 
essa travessia 
— não é metáfora — 
e a barragem contra a palavra 
que escoa 
a quietude ininterrupta de tudo o que por aqui passou  
assou 
 
pas 

sou 
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Jerome Knoxville é antipoeta e editor do gueto. 

 
esses bichos querem salvar a Terra 
 

rmãs crianças têm corpos de velhas. 
Rapaz prende namorada em poço por dez meses para ficar rico. 

Casa atormentada por demônios é demolida. 
Homem engravida da namorada, os dois são transgêneros. 
Pai é suspeito de organizar sequestro e tortura do filho. 
Cansada de apanhar, mulher mata marido a marretadas. 
Macaco acusado de roubo é amarrado e torturado. 
Outro macaco, bêbado, ameaça clientes de bar com peixeira. 
Um terceiro macaco é flagrado no Japão tentando copular 

com veado, e isto intriga cientistas. 
Tênis encontrado com pé dentro. 
Porco nasce com testículo no lugar dos olhos. 
Motorista dá de cara com dinossauro gigante no meio da via. 
Filhote de golfinho morre após ser tirado do mar para selfies. 
Roupa curta pode chamar demônio. 
Cadela vira mamãe de ninhada de gambás órfãos. 
Estudo revela que mulheres de bumbum grande são mais inteligentes 

e vivem mais. 
Padre mostra som de demônio sendo queimado vivo. 
Chinês decide defecar em balde dentro de ônibus. 
Suposta porta no sol sugere que estrela seja oca e abrigue aliens. 
Famosos revelam seus fetiches sexuais. 
Bode fica pendurado em cabos telefônicos. 
Bola de vômito de baleia pode deixar casal rico. 
Tops mostram vida fácil de modelo. 
Cobra sai da privada e morde homem bem no pênis. 
Dá pra melhorar o gosto do sêmen? 
Mulher larga o emprego para amamentar o namorado. 
Chocolates de ânus são o presente da moda neste dia dos namorados. 
Mulher cria roupas com pelos pubianos de desconhecidos. 
Superbactéria desencadeia apocalipse zumbi na Sibéria. 
Repórter vê jovem morrendo e faz entrevista. 
Mãe espirra leite após críticas por amamentar em público. 

I 
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Como se forma o pum vaginal? 
Mães transformam cordão umbilical em arte para recordar. 
Galo gigante é do tamanho de uma criança de nove anos e 

detém recorde nacional. 
Homem afirma ter encontrado cadáver de sereia à beira-mar. 
Vídeo flagra alma saindo do corpo de mulher atropelada. 
Sexo com robôs será mais popular do que entre humanos, diz cientista. 
Indiano faz cirurgia e tira cauda de dezoito centímetros. 
Homem acidentado é encontrado vivo em necrotério. 
Mulheres têm dúvidas sobre o tipo ideal de vulva. 
Síndrome provoca até cem orgasmos por dia. 
Pedófilo flagrado com cento e trinta e sete mil imagens indevidas de 

crianças é poupado da prisão e vai começar uma família. 
Homem perde seu membro sexual após prendê-lo em uma garrafa. 
Após cirurgia, menina que nasceu sem vagina conta como foi perder 

a virgindade. 
Mãe mata filho de sete anos quando ele descobre caso entre ela e avô. 
Com promessa de fazer crescer, pastor agarra pênis de fiéis. 
Criança de quatro anos é sacrificada em ritual de magia. 
Esses bichos querem salvar a Terra fazendo amor com ela. 
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Júlia de Carvalho Hansen (São Paulo, 1984) | Poeta, 
astróloga e uma das editoras da Chão da Feira. Tem 
alguns livros publicados no Brasil e em Portugal, 
sendo o mais recente deles Seiva veneno ou fruto 
(Chão da Feira, 2016). 

 
quatro poemas do destino do mar 
(do livro alforria blues ou Poemas do Destino do Mar 
Edições Chão da Feira, Belo Horizonte, 20I3) 

 
XII 
 

cordei em Lisboa com o barulho de abrirem 
um lençol molhado no céu 

e tentavam arrastar as colinas para o rio. 
Ao meu lado desenhavas 
as linhas de um mar apavorado 
mas grande demais para fugir. 
 
Guardo junto a outros. 
Tudo o que me importa. 
Há uma caixa ali 
do lado esquerdo de quem está comigo 
onde estão quantos instantes iguais 
gravados nos milhares de fotografias 
digitais pelos turistas no mundo agora 
e eu. Tão madura, tão rude, inconstante 
cinquenta mil doçuras que te apavoram 
cinquenta mais cinquenta mil e duas paisagens com uma pessoa em frente. 
Ícone, um totem do igual 
queimado pelo vermelho do sol. 
 
Ou que quer dizer isso? 
Esse lugar que desaparece com uma chuva fria 
os quatro dias dados aos combatentes do entretenimento 
seus pés que incham, desacostumados a andar 
e clicam. Para a tia que ainda existe, uma empregada atenta 

A 
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tua mão distraidamente na varanda da minha mão. 
 
Como o vento grava em uma roupa 
um alvo é só um vulto. 
Que quer dizer isso? 
Um beijo, dado 
mais tarde. 
 
XXIV 
 

ntão olhei pro mar e disse: 
tua umidade não me impressiona 

as cavidades do meu corpo 
contigo dividem 
a salina memória do futuro. 
A começar pelo coração 
granito da tua sístole-diástole 
o recorte verde onde acaba a praia 
e recomeça o teu dia a dia. 
Sou incapaz de assustar o caminho de alguém 
mas tão facilmente 
vou ferir a fera que vive em ti. 
Posso fazê-lo em sonoridade. 
Mergulhar 
dentro do meu tórax 
vivem canivetes que te assaltam 
quando respiro 
o amor que não me dás. 
 
XXV 
 

uem fundou esta cidade 
foi fundo o suficiente? 

Quem veio por aqui primeiro 
será que eram dois ou vinte ou duzentos 
estavam armados 
com mais fome do que fé? 

E 

Q 
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Calcularam pelos astros 
Ou vinham tranquilos 
gestantes do acaso 
nem se noticiaram a notícia da nova povoação 
foram percebendo aos séculos que ficavam, dias 
após 
que a cada noite dormiam 
todo solo tem um ímã que nos puxa ou repele 
Ou a cada noite dormiam mais tarde 
de tão próximos uns dos outros que estavam 
começavam a se identificar uns com os outros 
até que de outros viraram os mesmos 
um povo, uma língua, uma situação, 
porque tinham tanta noite por fazer e por falar 
Que brigavam 
por honra e tédio, 
nasceu a cidade. 
E bebiam vinho? 
E comiam batata? 
Só muito mais tarde amuraram 
Notaram que o cume os defenderia? 
Ou subiram pelo esmero da montanha 
e as lavadeiras reclamariam 
de ter que viver ao topo e descer dia a dia, 
Ou naquele tempo as pessoas de nada reclamavam 
ou ainda não havia lavadeiras 
porque eram nômades e todos faziam de tudo 
ou porque nada limpavam 
Ou porque passavam o dia a se lavar 
gostavam da água, chapinhar, boiavam imensos 
abraços no rio, bolinhas pelo nariz 
e sempre muito limpos cheiravam uns as partes dos outros 
Com o mesmo amor de quando te olho de cima, cidade, 
notaram que você nem sempre esteve aqui 
embora esteja e estará por mais tempo do que eu, 
Não se devem comparar casas com homens, ruas com homens 
mas eu comparo tudo com homens 
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e por vezes escolho as casas, os homens, as cidades 
mas quase sempre estou vendo a cidade por dentro dela demais 
e todo mundo sabe que um coração é um labirinto de monóxido de carbono 
que o digam os centros das nossas cidades 
Os centros das nossas cidades já não fedem a estrume 
embora neles floresçam outras pestes 
e enquanto olho atenta cidade por cima 
dá um vento aqui — é tão alto — e meus ossos doem por dentro. 
É inverno e o inverno nos enche de frio, de dúvidas e de ossos 
De se quando chegaram nesta cidade 
os primeiros habitantes 
muito antes de ser uma cidade 
muito antes de haver habitantes 
quando lá descansaram — porque ainda não era 
aqui — a cidade não lá começou perto do rio? — 
um homem e uma mulher se comeram 
— como nós também — é inevitável — 
encontraremos cidades por fecundar. 
 
XXVI 
 

lhos que em terra firme pousaram 
olhando pra cima perguntaram 

Quem te ama, céu? Não te sentes só? 
Sem nenhum abraço? 
 
Que a alma das montanhas é solteira 
faz sentir aquele cheiro fresco 
das ervas que são pisadas 
pelo caminho. 
 
Ali havia uma vela acesa 
e todas as anêmonas 
já tinham secado ao sol de abril. 
 
Entre as algas misturaste a cabeça. 
E do sal empedrando teus cabelos 

O 
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nasceram os pontos cardeais. 
 
Trilhado pássaro, visita-me 
me despe das pragas 
sei que vou crescer 
não me vigia. 
 
Um dia meu amor será 
os ossos do mar. 
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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 (apenas em e-book, 2015), e seu primeiro 
livro de poemas, Artifício (Editora Intermeios, 2015). 

 
sonata para a cidade 
 

osta! A palavra escapuliu. 
Estava aqui em qualquer canto 

e não está mais, perdeu-se. 
Tão adequada e pertinente, 
tão apropriada para o momento 
em que penamos, 
mas foi-se antes de ser, 
coisa de palavra que não quer. 
 
É tanta fuga, 
é tanto medo, 
é tanta lauda 
que não diz, 
tamanha é a força 
e o contingente, 
do lado de lá 
desta trincheira; 
e eu, que tinha uma palavra 
para atirar 
como uma faca, 
melhor, como uma flecha, 
melhor, como uma granada 
que explodisse, 
já não a tenho. 
 
 

B 
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No entanto, chegada a hora, 
ela virá; como sabe o cão 
a hora da comida, como sabe 
o rio o sentido do correr, como 
sabe a pedra de ser terra e de 
não ser, ela saberá. 
 
Se resultasse, 
se resolvesse, 
se ela voltasse, 
se acontecesse, 
mas o céu está em chamas 
e abaixo dele a vida segue 
como se não fosse besta; 
 
o pão está caro, 
o linho também, 
ir e vir, mais ainda, 
a noite não finda, 
o dia não vem, 
o gozo é tão raro, 
mas há um cigarro 
e um pouco de sol. 
Atravesso a rua e 
contento-me 
enquanto se negocia 
risco ao futuro. 
 
Se eu esquecesse o que aprendi, 
se eu pudesse reaprender, ressentir, 
mas falta-me a palavra que eu não esqueci, 
perdi, como se perde a hora, 
como se perde o tempo, 
como se perde a vida, 
não por não sabê-la, 
mas por não encontrá-la, 
nem encontrar outra mais adequada 
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ao que ora vivemos. 
 
Canso. Basta. Já não a procuro. 
A palavra não quer ser escrita 
nem declamada, nem dita, 
a palavra não quer enfeitar nada. 
 
Não importa, o nosso tempo não 
precisa da palavra para ser, 
o tempo é independentemente 
do dizer, do perceber, do registrar; 
o tempo é a verdade e a verdade 
prescinde do contar, não 
necessita de adeptos para 
ser o que é. 
 
A verdade que anda sorrateira, 
mas se espalha como ratos 
na escuridão dos becos. 
 
 
o cacto 
 

 cada quinze dias uma colher 
cheia d’água, de seus nutrientes, 

não diretamente sobre a pele, 
mas sobre as pedras ao redor 
 
o sol fará seu trabalho com pouco 
mas mesmo sua eventual ausência 
não prende a vida à modorrência 
das seivosas absorvências do açaí 
 
o aspecto rude e primário e seco 
apenasmente revela o desejo 
profundo de ser deixado de lado 
a mastigar viço à busca de alimento 

A 
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porque aguilhão enseja solidão 
existência desguarnecida de limo 
a que o toque do veludo agonia 
e silêncio é melodia da exatidão 
 
sem tensão não é possível ver 
a face alva e lis que alimenta arapuá 
faz romper, retesar, faz brotar 
pequena superfície insigne e íntima 
 
que é toda leveza e erupção 
pingo macio na áspera pele; 
suporta não, que se manifeste: 
expurga flor, regressa ao esporão. 
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Francisco Gomes | Poeta, músico, compositor  e 
letrista. Iniciou as faculdades de História e Letras/Por-
tuguês, abandonou ambas. É autor dos livros Poemas 
Cuaze Sobre Poezias (FCMC, 2011), Aos Ossos do 
Ofício o Ócio (Penalux, 2014) e Face a Face ao 
Combate de Dentro (Kazuá, 2016). Edita o blog Pulso 
Poesia.  Admira a carência orgulhosa dos gatos e a 
tranquilidade dos jabutis. Adora fígado acebolado. 

 
esses olhos emoldurados em minha memória 
 

sses olhos emoldurados em minha memória 
persistem 

insistem 
em desafiar o meu olhar arredio e insone. 
 
Amadeo Modigliani 
, numa sexta-feira noturna, 
pintaria teu rosto tua cor teu corpo 
teu todo 
(sinuosa neutralidade no semblante) 
: perplexa esfinge em constante 
“conquista-me ou desprezo-te”. 
 
Esses olhos emoldurados em minha memória 
, pulsantes pupilas felinas 
 — ferinas na mira —  
buscam o inexplicável 
             o absurdo 
             o sentido em sentir 
             os últimos segundos da noite. 
             Segundos que nos restam 
, que testam o inconstante gosto 
insaciável do instante. 
 
 
 

E 
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Esses olhos emoldurados em minha memória 
, além da bela fragilidade perecível dos jasmins... 
Os olhos... 
Esses olhos 
, assim como as flores, 
denunciam o medo incondicional dos jardins. 
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João Pedro Liossi (1996) | Mora no interior de São 
Paulo, em São José do Rio Preto. Estuda Letras na 
UNESP, além de ser músico e poeta. Em 2015, 
publicou um fanzine de haicais, além de poemas nas 
revistas Gente de Palavra, Raimundo e Mallar-
margens. Seu primeiro livro, Aquilo que chamávamos 
de escuro, será publicado pela Editora Urutau. 

 
urbe 
 
I 
 

entro da cidade, como um dado 
que derrete sobre o calor do concreto, 

aquele homem, os úmidos pelos das pernas 
aderindo à calça velha, a lembrança  
tremendo nos lábios 
 
e certo do tamanho 
desta tarde, da tragédia 
desta tarde, da dureza 
deste asfalto, do asfalto 
desta falta, caminha, 
tonto, entre as linhas  
imaginárias dos trópicos, 
 
sob o brilho escondido 
das estrelas, dentro da melhor 
cidade da américa do sul  
 
II 
 
por onde  
ir? pergunta  
 
ao próprio corpo, 
onde deitar para não 

d 
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doer? [a certeza-soco 
da existência, este cisto  
 
encravado na retina, 
no meio do caminho] 
 
por onde poder partir 
para além da ruína? 
 
III 
 
veículos, cães, o seco 
vapor das palavras ditas  
em português do brasil 
 
e tudo por todos 
os lados, produtos 
das bocas desta brasa  
 
quente como é muito quente 
uma merda fresca, um cu  
dissolvido em suor [não 
 
eu nunca quis perder 
os pontos de chegada,   
eu nunca quis saber 
que não existe nada 
 
de repente, um tiro, 
um salto, um espanto, 
e o mundo entorta, 
e a língua corta  
o fio de seus verbos 
 
devo andar? apenas 
perfumar a pele 
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com a fome de 
uma faca? a vida 
 
não vale este estrume 
sob o meu sapato 
a morte não vale 
este sapato, meus pés 
sobre o mole da merda 
 
repito: VIDA 
meus dentes estranham 
o som da palavra 
a ponte espantada 
 
a vida, a vida, 
não vale um cascalho 
destas avenidas] 
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Diego Moraes | Poeta, contista e romancista. Autor 
de 7 livros. Publicado no Brasil e Portugal. 

 
terreiro 
 

m pai de santo havia me dito que a pomba gira 
estava virada na tua cabeça 

Então você fechou a porta do apartamento na 
minha cara e sentei na escadaria 
Suas ofensas me feriram pra valer a ponto 
de crescer manchas roxas no meu corpo 
Pela primeira vez na vida vi sangue nos teus olhos 
quando a rasga mortalha cruzou o telhado 
anunciando mais uma tragédia 
O mar desenhado nas cartas da cigana 
Você não sabe, mas eu escrevia poemas disfarçados de 
carinhos nas tuas costas e escrevia “amor” na tua testa 
Eu sei que estás resolvida e que fracassei como homem 
e talvez como poeta 
Só quero que saiba que ainda sinto um calor quando 
me lembro do teu sorriso e que as flores murcham 
quando volto bêbado e triste pra casa 
Tenho me feito de durão na rua, mas à noite tenho chorado 
quietinho no meu quarto ao som de Nelson Cavaquinho 
Não sei sambar 
Se um dia eu escrever um samba 
O terreiro ecoará teu nome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 117 | 



 
Laís Araruna de Aquino | Nasceu em 1988, no Recife, 
onde vive. Tem poemas publicados em revistas 
digitais. É Procuradora do Município e poeta. 

 
preparação para a noite 
 

uando a irrevogável se aproximar de mim, 
não me leiam Proust 

num quarto branco e asséptico de hospital. 
Levem-me — se não puder ir 
fora da cidade 
lá onde o vento entoa o canto do silêncio 
e árvores rumorejam suas ramagens no ar. 
Levem-me lá 
onde o olhar se estende por descampados longos 
e só esbarra nos morrinhos do horizonte, 
onde a ausência é cheia de plenitude 
e a imobilidade das coisas é um encantamento do tempo. 
 
Divisarei aqui minha infância de verde eternidade 
e a vida tornará sobre si 
como um enlace.  
Então derradeiramente 
pedirei que me leiam Ítaca de Kaváfis 
enquanto contemplo a fixidez das estrelas. 
Sentirei que tudo está como sempre foi 
e por isto é certo e é bom. 
Na madrugada, todos dormindo, 
o orvalho me velará o corpo. 
Deixem que esta grama cresça sobre minha boca 
como o último verso que não pronunciarei. 
 
 
 
 
 
 

Q 
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segunda-feira à tarde, na praça Eça de Queirós 
 

ntão saímos do ambiente domesticado  
dos cafés e sentamos num banco de pedra da praça  

eça de queirós na madalena periferia do mundo  
ou centro tudo absolutamente fluido e inconstante 
ora centro ora periferia mas ainda algum lugar no mundo 
quando poderíamos estar longe ou fugindo ou alguma outra coisa 
eu não iria longe não iria fugir estava só ali 
tinha a minha vidinha e falava sobre o delicado problema  
de ser feliz na civilização eu achava com Freud que o homem  
é um ser reprimido e a clínica terapêutica não poderia resolver  
o conflito de eros subjugado pela mais-repressão sim  
eu tinha lido Marcuse sim nós somos infelizes mas Cela disse  
Freud só queria trazer à consciência as neuroses do homem 
e ele resolvesse de acordo com seu arbítrio o que fazer  
entre a normalidade digo normatividade e a satisfação dos impulsos 
nós falávamos das leis imutáveis da biologia ou da contingência 
insuperável do tempo e da força de ser sob o peso de milhares  
de anos de civilização existe ainda a personalidade? existe um eu  
não um animal não um escravo para além do bem e do mal? 
mas Chico com um trago profundo inclinou a cabeça contra o céu ainda azul 
— Freud é só um dos tomos da minha estante  
 
— mas como dói! 
 
 
narciso 
 

s coisas tal como estão não bastam 
sob o sol tudo é tácito e desapaixonado 

os fatos repetidos à exaustão perdem seu ser de acontecimento e drama 
o curso do tempo propaga as manhãs estivais do eterno 
como se a Terra fosse o último paraíso 
eu buscava os avessos das coisas que me atravessavam 
a cópula invisível no ar dos místicos e suas ideias 
o refúgio da triste fuga dos deuses deste mundo 

e 

A 
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porque recusava a transparência simples da vida na vida 
e do animal no homem 
eu descia ao fundo do tédio para perscrutar  
seus olhos de desgosto e aborrecimento 
como um anatomista mais que um metafísico 
em jus ao desencantamento do meu século 
eu ansiava um outro espectro de coisas anunciações e alquimias  
do silêncio de tudo brotava o desespero do inconsolável 
do meu grito de não escutava voltar o tombo vazio 
nos círculos sem anjos da atmosfera 
o meu desejo do impossível era não aceitação 
do acaso em que a vida tinha se convertido 
mas tomado pelo cansaço renunciei a todas as inexistentes saídas 
e tive de amar neste mundo toda a sua mundanidade  
porque nos resta este tempo este lugar 
então concedi a cada coisa todo o seu esplendor 
porque me deixei tomar por todo o seu esplendor 
à luz da sua inteira presença em mim 
como num rio debruçamos para ver não a nossa imagem 
mas a sua profundeza de rio  
 
 
jornada no campo 
 

o campo, o dia raiado, o corpo desperta. 
Tão logo alteia, a vista percorre extensões 

a não poder mais e contempla as permanências, 
os morrinhos verdejantes 
as palmeiras imperiais 
o boi ruminando no pasto. 
Tudo o que se vê é conquistado 
e entranha como uma certeza.  
O dia segue sem variar deveras. 
(os morrinhos verdejantes, o boi ruminando no pasto...) 
As coisas guardam sua imobilidade 
como um consolo 
porque o tempo atinge só os corpos. 

N 
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Não importa que se faça, 
o campo se impõe na sua passividade 
e é um modo de estar. 
Quando o calor abranda e saio a percorrer 
distâncias, diviso o que antes já prenunciava. 
A tarde avançada incendeia o horizonte. 
Mas a luz tem nuances que não adivinho 
e comove no abandono da indiferença. 
O mundo é uma casa estranha. 
Por isto, o desejo doido de uma comunhão 
total e impossível. 
Por isto, a vontade inútil de entrega 
a este espaço desmesurado 
como a um abrigo. 
No campo, entre o mundo e o homem, 
esbarra o menos de pássaro e vento. 
A noite consumada, a imobilidade das coisas 
propaga o apelo. 
Com a escuridão profunda responde 
o coração silente de Deus. 
Lá embaixo, onde a vista não alcança, 
um estábulo em ruína, da minha infância perdida, 
lembra a transitoriedade do homem. 
O mato cobrirá tudo 
 
— mas o nosso tempo é o enquanto. 
 
 
momento no Recife 
 

uem sai da ilha de Santo Antônio  
pela ponte Duarte Coelho ao fim da tarde, 

maré baixa no Capibaribe, 
sente o cheiro salgado, úmido e fluvial 
de terra molhada misturada a dejetos  
e peixe, ao fazer a travessia; 
o vento vem do mar, 

q 
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e o sol deita entre os casarios  
da rua da Aurora, encimado pelas nuvens negras 
e douradas de um resto de dia, enquanto o ar 
fresco curte a pele. 
em uma jornada como esta, 
meu corpo alheado em abstrações de agosto 
tornava ensimesmado para casa. 
eu estava só e fatigava a conta dos dias 
quando então o cheiro acre no ar  
do leito e da terra do rio, 
iluminado pelo brilho esvaído do sol, 
devolveu-me a espessura da vida, 
e sua medida de água, sal  
e corrupção, 
e eu a traguei — profundamente  
 
para impregnar o corpo 
com o momento precário da beleza 
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Daniela Galdino | Poeta, performer e professora de 
Literatura na UNEB. Organizou a antologia Profun-
danças (Voo Audiovisual, 2014), publicou Inúmera 
(2011, 2013, Mondrongo) e Vinte poemas 
caleiDORcópicos (Via Litterarum, 2005). Participou de 
antologias, como Autores baianos (P55, Secult-BA, 
2013), Fora tema — cartonera (Funceb, 2016), 
Revista Organismo (Ed. Organismo, 2015). Tem poe-
mas publicados no Mapa da Palavra_BA (Funceb, 
2016). Blog: [link] 

 

cabaré sideral 
 

noitece. 
 

Flutuam sobre a rua da lama 
traçando um céu desabotoado 
estrelas de oculto brilho 
asteroides 
cometas desavisados. 
 
Ultrapassagens. 
 
Do vácuo pressentido 
ressurgem as transcendidas. 
 
Úrsula Iguarán brota, fragorosa: 
                            choro gotas de castanheiro 
                                                            e prossigo. 
                            Sou o tronco da lucidez 
                            a sustentar ramagens 
                                                          de loucura. 
 
Joana ensurdece (de tanta luz): 
                           cigarras me devoram 
                                                         os tímpanos. 
                           Adormeço vontades 

A 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 123 | 

http://operariadasruinas2.blogspot.com.br/


                           anoiteço vinganças. 
 
                           Uma gota de veneno 
                           distribuída ao nervo 
                                                          das palavras... 
                           e o coração desaprende a jorrar. 
 
Eivada de calma, suspira Rebeca Buendia: 
                           Mastigo paredes 
                           para habituar-me 
                           — ao sabor do cal. 
 
                          Se vivo, ensaio 
                         — rotineiramente — 
                         o último ato. 
 
Tereza inaugura-se: 
 

No diminutivo da espera 
no cair da laranja madura 
na janela do adeus 
fiquei prostrada. 

 
Hoje invento contragolpes: 
comi a auréola da submissão 
e sou especialista em fazer 
a flor de zíaco. 

 
 Afogada em si, Amélia constata: 
                         Desengarrafo silêncios vencidos 
                         antes que me atropelem 
                                                       o existir. 
 
                         Não sou segunda voz 
                               na banda de Narciso. 
                        — aliás, sequer o conheço. 
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A obscena senhora D blasfema: 
                       Sou incisiva. 
                       Abro fendas na cara do dia. 
                       Brotam coágulos. 
 
                       Tenho pena de Deus. 
                       Alguém precisa dizer 
                       que o livro de Gênesis 
                       é um flash back 
                                               mal digerido. 
 
Amaranta faz a bainha das palavras: 
                 coser a linguagem 

com a linha corrente 
  do tempo. 

 
                        Bordar auroras de vida 
  com as lantejoulas da morte... 
 
Avultar-me para ser 

alvíssara 
sendo 

       agouro. 
 
São estas: comedoras de proibidos frutos. 
São estas: retornadas do rio com três margens. 
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Arthur Lungov | Paulista nascido em 1996, é aluno da 
graduação da Faculdade de Direito da USP e autor do 
livro de poesias Luzes fortes, delírios urbanos (Editora 
Patuá, 2016). Foi publicado em coletâneas e revistas 
literárias. Faz parte do conselho editorial da Revista 
Lavoura, publicação voltada à discussão cultural. É poeta 
viciado em prosa, baterista que vacila no jazz e pedestre 
fascinado pelas madrugadas da Avenida Paulista. 

 
[pontos em um mapa] 
 

stradas abertas, 
infinitas que parecem, 

insistem em levar a algum 
lugar 
 

nem todos tem o privilégio 
de se 
perder 
 

nem todos tem a obrigação 
de algum dia 
chegar 
 
 

[paredes minhas] 
 

e algo fosse 
mas não voltasse 

e resolvesse ficar 
Lá 
 

teríamos perdido algo  
mais? 
ou nos diriam mais uma vez 
que é melhor não contabilizarmos partidas 
como perdas? 
 

e 

s 
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no fim do dia 
as paredes ficam menos nuas 
com cada retrato que precisamos 
pendurar 
 

será que deixando de tirar  
fotos 
alguns resolvam que é melhor 
ficar? 
 

ou restarão minhas paredes todas 
nuas? 
 
 

[quebrada] 
 

asca dura 
que bra di ça 

como pedra em cal e 
tudo jogado pelo pavimento 
corta os pés dos meninos 
que correm e choram para suas 
tocas 
 

o choro não desce rolando 
ele fica preso, agarrado 
nas extremidades roucas 
da laringe 
 

quem chora não pode jogar 
com os outros 
da quadra 
grande 
 

mas não é isso que preocupa os garotos: 
nada quebra mais forte que o berro do primeiro a sangrar 
 

casca dura 
que bra di ça 

c 
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nada quebra como a vontade de  
transpor 
 
 

[corrimão] 
 

s mãos agitadas 
pegaapertapassabate ndo 

qualquer troço pelo 
caminho 
: 
essa vontade voraz 
de tornar o mundo ao redor  
corrimões 
para si  
 
 

[cousteau] 
 

e equipamento de mergulho 
e arpão em mãos 

não é apenas o escafandrista que alcança grandes 
profundezas 
 

o volume não importa 
se as toneladas podem ser contadas 
aos poucos 
 

mergulhar de maneira diluída é a melhor forma 
de se afogar 
 

as braçadas só anunciam  
a água  
em torno 
 

sonhar em ser Cousteau 
é pagar em parcelas 
o que se exige 

a 

d 
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de imediato 
 

não é esquisito 
esse nosso nadar? 
 
 

[reto] 
 

squece 
o desalinho não vai  

voltar 
 

e vamos ter que aprender a  
conviver 
nessa reta  
b 
e 
m 
a 
q 
u 
i 
 

no começo dói o pé 
e esse caminho  
vai deixar marca  
na pele 
 

mas nada demais 
 

e então 
 

você vai pra frente? 
 

ou vou pra trás? 
 
 
 
 

e 
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Leandro Rodrigues (1976, Osasco, São Paulo) | 
Formado em Letras e pós-graduado em Literatura 
Contemporânea. Professor de Literatura e Língua 
Portuguesa, seu livro de estreia se chama Apren-
dizagem 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. 

 
textura 
 

ntre algumas roupas estendidas 
e estreitas noções de geometria avessa 

 
: 
 
esta estrada  
e o sangue lançado à tela 
                  da paisagem mais fria 
 
] 
 
Entre o golpe consumado 
e o grito sufocado na tarde, 
     na carne, nas vestes da cidade 
     as vísceras 
 
: 
 
um espelho pré-moldado na face, 
em sumo decreto provisório, 
          mas perpétuo 
 
] 
 
Entre a estocada final 
e a dissoluta agonia certeira 

E 
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o poema cicatrizado 
nos retalhos 
 
d 
e 
s 
c 
o 
s 
t 
u    
r 
a 
d 
o 
s 
 
da noite invisível... 
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Wanda Monteiro | Escritora e poeta, uma 
amazônida nascida às margens do Rio Amazonas, no 
coração da Amazônia, em Alenquer, Estado do Pará. 
Reside há mais de 25 anos no Rio de Janeiro, mas só 
se sente em casa quando pisa no leito de seu rio. Seu 
livro mais recente é Aquatempo — Sementes líricas 
(Editora Literacidade, 2016). 

 
discurso sobre a Terra 
 
I 
 

arrego na carne da memória  
o ocre do chão  

do barro molhado e moldado por mil pés 
uma cruzada de mãos em foice 
singrando um latifúndio ausente de piedade 
um chão cão  
amálgama sob um véu de chuvas 
encharcando o flagelo da esperança 
num tudo de crueldade 
 
uma terra úmida de histórias 
um algo sobre-humano de corpos ausentes de sujeitos 
faces sem nome ou sobrenome 
uma história povoada de impossibilidades. 
impossibilidades de quase gente caminhando a esmo 
 
senda estrada 
serpente de martírio 
carregando mil terços de prantos 
mil terços de dores 
um chão de dor 
a sombra da dor que não quer deixar o chão 
 
II 
 

c 
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uma terra-nau 
estrada nauta assombrada pelo fogo 
pelo poder da marca em brasa 
uma nau sem quilhas 
sem velas 
sem mar 
nau de chão 
 
passageiros do destino de morrer   
e desmorrer a cada dia no ventre da mata 
de morrer no arrancar de cada raiz 
e desmorrer no plantio de cada semente 
 
a lida de sangrar a terra e ser sangrado por ela 
o massacre da estima de plantar e não colher 
o  partir e o repartir a tristeza de não ter morada 
de ser presa da ganga impura 
 
passageiros do destino de ser coió a força  
sob o poder empunhado por pistolas 
sob o olho da pólvora mirando toda lavra 
sob o sol 
sob a chuva 
e à sombra única das nuvens 
 
III 
 
um cordel de viventes isentos de toda maldade 
usurpados de liberdade  
do desejo de desejar 
a sorte em chagas nas mãos  
as mãos vazias de futuro  
as mãos que já não tem forças pra apelar 
 
os apelos mudos cravados em mãos 
em pés 
em olhos de súplica 
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as mãos 
os pés 
e os olhos reféns 
reféns na ilha da ilha da soberba 
cercados e ameaçados pelo grito de quem prende  
e escraviza 
 
IV 
 
um tropel de dor à flor da carne de mil vidas  
a sofreguidão de promessas não cumpridas 
mil promessas de vida 
soterradas pelo degredo 
mil sonhos abortados nessa estrada turba 
cava e cova de mil virtudes 
mil virtudes caminhando sem caminhar 
 
um caminho no descaminho 
testemunha de um círio infindo 
no sempre de partilha pelo pão e pelo sangue 
o pão e o sangue de um deus que nunca nasceu 
um chão deflorado de paz 
deflorado de fé 
deflorado de deus 
 
uma fé sem deus 
do rebanho de toda gente 
vindos do quase nada  
cobertos de toda espera 
vazios de futuro 
 
de onde vêm? 
para onde vão? 
 
sempre passando 
sempre passando 
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V 
 
uma passagem  
uma passagem marcada de memórias 
no rastro das botas  
as folhas mortas pisadas sob o mesmo suor 
molhadas de infortúnio 
 
uma lavoura de infortúnio 
turvas memórias 
poucas palavras 
de silêncio 
e espera 
 
a espera que esse chão vingue outro chão 
outro chão chorado por tanta prece 
sonhado por tanta promessa 
 
uma terra de promessa 
uma promessa 
 
apenas promessa. 
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Morgana Adis | Assinatura de Claudia Aguiyrre com 
as letras. Leitora antes de nada. Deixou de ser 
jornalista e professora de cinema por uma vida mais 
integrada ao meio ambiente. Se mantém documen-
tarista e editora e em ambos os ofícios lhe importa 
ouvir. Orientada a escrever com mais regularidade 
pelo poeta Leopoldo Comitti, o faz entendendo cada 
vez menos de tudo: desta vez com mais propósito. 
Nasceu em Santiago do Chile e vive o Brasil há quase 
quarenta anos. 

 
[ontem] 
 

oje caíram todos os dentes: foi indolor.  
Quem com eles cerziu entornou o tempo. 

Rasgou as horas: todas elas. 
Ecoou o uivo em silêncio. 
Desmoronam, sinto, 
as paredes do útero, já alvas:  
drenadas por asas que gotejam na areia. 
  
Hoje fugiram os inocentes: todos eles. 
Lacerada a ingênua outorga, 
rompe a seta sem permissão: 
desfaz a jura feita em sonho e  
no círculo desnudo liberta os nós. 
Sentir no desfazer das sílabas,  
tormentas de sangue na imagem precisa. 
  
Desfazê-la em fogo: não se deve: 
cresceria sem vestígio.  
Vertê-la em água: não se pode: 
leva consigo a contrição.  
Ouse calar ao vento a matéria  
de que é feita. Resta ao insulto 
deitar sob a terra e parir em dor.  

 

H 
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Fábio Maciel Pinto | Curitibano, radicado em 
Joinville, Santa Catarina. É um quase escritor. O resto 
é desimportante. 

 
cadáver na praia 
 

rófugo, quem sabe, foste. 
Sentes no couro verde-inchado 

os frios e tremores dum vivo? 
Expectativas, quem sabe inda. Mas, 
antes que tanto temeste? 
Acabado. Tão logo adormecido; 
auge, congelado na juventude. 
 
Pirata, quem sabe, foste. 
Sentiu doces, amargos e o excesso 
apimentado que arde no alto da boca. 
Tempero egípcio, às margens do rio, 
colheste. Mulheres, companheiros; 
esses que eriçam os pelos. Prazeres; 
de quais bebeste na taça? 
 
Velho, talvez, tu sejas; 
cadáver endurecido e mumificado, 
arrastado foste na biga em Roma. 
Tolo; dum modo estranho 
o mundo conservou-te e 
a aqui, agora, o mar te arrastou. 
 
Fluem os grãos de areia às pancadas do vento. 
O plúmbeo céu, as águas espumosas; 
as gaivotas e os corvos d’água disputam: 
nos mínimos teus veem brotar refeição. 
 
Estremece-me as mãos, 
mal posso abandoná-lo. 
Cadáveres; pedrinhas d’areia na praia: 

P 
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Homens que desconheço, mulheres 
que já não são tentação. Uma criança! 
A vós é tardia qualquer salvação. 
 
Um país derrotado de gente 
impulsionada nas vagas do mar. 
Porém, quais eram? Há entre vós, 
necrópole na areia, a quem possa identificar? 
Há vida que o inimigo teu possa trespassar? 
 
Esse sol, a lua que vem; cruéis. 
Os odores de vós, que não 
sensuais, insinuantes perfumes; 
difícil é essa marcha sobre o cemitério. 
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Richard Plácido | Escritor. Em 2016, publicou o livro 
entre ratos & outras máquinas orgânicas, pela 
Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Contato:  
richardplacido.com | placidorichard@gmail.com. 

 
engate 
 

ponta 
fere o martelo 

indignado com a falta de  
superfícies 
 
o choro compulsivo 
da furadeira 
engatilha 
meus ouvidos 
  
soa calmo 
como o tijolo que cai 
acima das cabeças 
suadas 
 
hoje o latejar do 
cartão de ponto 
me corrói a 
barriga 
 
antiga façanha 
de empilhar o 
adocicado cimento 
 
chora a furadeira 
reclama o martelo 
 
| do livro entre ratos & outras máquinas orgânicas | 

 
 

a 
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Sara Síntique | Graduada em Letras Português-
Francês e mestranda em Literatura Comparada pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Nasceu em 
Iguatu (CE), em 1990, e reside em Fortaleza desde 
2001. Autora do livro de poesia Corpo Nulo (Editora 
Substânsia, 2015); também é atriz e performer. 

 
três poemas 
 
I 
 

udo rasgado 
pequenos papéis 

de fotografias cartas 
cupom fiscal daquela 
sopa de feijão em salvador 
peito útero passagens 
aéreas certidão tudo 
partido em pedaços 
de ordem inumerável 
no chão confetes 
no corpo lençol e 
espinho entranham 
os grãos de areia nos olhos 
do que fora tua pele 
pincelada por Van Gogh 
e nada se varre nada 
poeira estelar sem luz 
tudo um engasgo 
entalado na garganta. 
e depois engolir 
o grito seco duro 
de se saber despatriada 
proibida de conjecturas 
de futuro de coração. 
e no entanto insisto 
também: como aqueles que amam. 

t 
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II 
 

oje depois de ler o horóscopo diário 
constatei que você tinha razão sobre 

a influência dos astros 
não mais que maré e lua cheia não mais 
 
o forno ainda está sujo de peixe 
há escamas por toda a pia 
o baralho o anzol os pés sangrentos 
e tudo que prateou no ar 
 
você também tinha razão 
sobre os manzuás 
sobre a areia 
sobre a canoa 
sobre os defeitos 
e a textura das cores 
 
era pra ser canção e não poema 
como esta carta e não poema 
como esta vida e não poema 
 
mas meus olhos 
já secos tardios 
meus olhos 
de teimosia 
insistentes 
deixam escapar 
 
essa coisa às mãos 
 
 
 
 

h 
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III 
 

iria 
 

mas antes do nome 
os dedos desviam e 
atravessam este corpo que poderia ser  
com o teu: 
 
um só 
 
campo aberto 
cavalo e cavalgada 
cavalo e cavalgada 
até que dos lábios 
um sussurro trêmulo 
dissesse: 
 
este cometa demora muito tempo para completar uma volta ao sol 
 
anos 
 
o suficiente para  
cabelos brancos 
se confundirem nos  
pentes da casa 
entre pelos ralos 
pernas entrelaçadas 
o mesmo gosto 
o mesmo líquido 
 
a boca insaciável 
a dizer  
um verso 
um só: 
 
esse eco vagando pela areia da praia é bem maior no deserto 

d 
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a língua trêmula 
buscando escape 
para isto que é mar 
e que não descansa 
 
um verso 
um só: 
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Mauricio Duarte | Jornalista, autor dos livros de 
poemas Balde de água suja (Editora Patuá, 2015) e 
Rumor Nenhum (Editora 7Letras, 2007, coleção 
Guizos), e um dos autores de Haja Saco, o Livro 
(Editora Multifoco, 2009), baseado em blog 
homônimo e já extinto. Vem publicando nas princi-
pais publicações literárias do país, como as revistas 
Cult, Lado7, Inimigo Rumor, mallarmargens, entre 
outras. Nasceu na capital paulista em 1981. 

 
quatro poemas 
 
1. 
 

screver um poema é 
desentranhar um poema 

 
arrancar da matéria fria 
o último bafo de vida 
 
somos poeira cósmica 
escravos da lógica 
 
escrever um poema é 
desentranhar um poema 
 
dessa derradeira tábua 
de salvação das invenções 
 
chamada imaginação humana: 
arquitetura das constelações 
 
 
2. 
 

e você está por exemplo 
escrevendo um poema 

e 

s 
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sobre os dentes afiados 
da memória ou sobre 
como nuvens escuras de 
poeira cósmica podem 
subitamente transformar-se 
em estrelas, e então 
sem aviso prévio um gato 
mete-se pelo poema 
embrenha-se poema adentro 
não o espante, não o enxote 
a princípio um gato nada tem 
a ver com os dentes da memória 
ou com a poeira cósmica das estrelas 
mas dê tempo ao tempo 
reflita, repare em como fica bonito 
o gato pendurado no poema 
ou os dentes do gato enterrados  
nas estrelas do poema 
e assim fica tudo misturado 
memória estrelas gato poema 
e fica você de fora 
com seu espanto 
 
 
12. 
 

á nem me lembro mais 
se foi na sala de casa 

ou na rua Kazinczy 
em Budapeste 
 
que você me deixou 
para sempre com 
uma faca reluzente 
imaginária nas mãos 
 
 

j 
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é símbolo e sugestão, 
você disse enquanto a 
lâmina lentamente refletia 
o néon dos bares e desaparecia 
entre nossas costelas 
 
já nem me lembro mais 
se foi na minha cabeça 
ou na rua Křemencova 
em Praga 
 
que você correu entre 
falsos tiros de escopeta 
e disse que sonhava 
em morrer num manicômio 
mastigando o próprio cabelo 
 
já nem me lembro mais 
que antes do baque antes 
de cair ao rés-do-chão 
ainda deu para ver 
a noite se dissolver 
em seus cabelos 
 
 
24. 
 

ocê está às margens do rio Nevá 
uma criança brinca nos degraus 

não há ideias em sua cabeça 
apenas ordinária 
 
uma criança não é uma ideia 
é um pequeno repositório 
de futuro, é o que você 
pensa às margens do Nevá 
 

v 
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você está sozinho e séculos de  
história retumbam nas pontes 
os leões da Manchúria insistem 
presos em seu pavor de pedra 
 
o cruzador Aurora singra 
pronto para disparar o 
primeiro tiro da revolução 
de novo e de novo e de novo 
 
você tem a impressão de que 
a criança reluz com sua ausência 
de convicções, seu corpo todo 
reluz em direção ao futuro 
 
a história é uma farsa  
com consequências 
a criança cintila no meio do mundo 
e você está sozinho 
 
| poemas do livro A arquitetura das constelações, a sair ainda no primeiro semestre 
de 2017 pela Editora Patuá (a numeração dos poemas é de acordo com o livro) | 
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Gabriela Silva | Nasceu em São Paulo, 1978. Vive em 
Porto Alegre, RS. É doutora em Teoria da Literatura e 
trabalha com Literatura Portuguesa. Também é 
professora de Criação Poética na Escrita Criativa 
Online, Portugal. Em 2015 publicou pela Editora 
Patuá, Ainda é céu, livro de poemas. É colaboradora 
do Jornal Rascunho. 

 
o caçador 
 

em sobressaltos 
o caçador espreita, 

sente a selva. 
 
Conhece 
a terra sob as folhas, 
os troncos das velhas árvores. 
 
A mansidão 
do verde úmido, 
o chão tenro. 
 
Sabe 
que o coração do alvo 
bate despreocupado. 
 
Ouve sua respiração, 
observa seu corpo 
esguio, leve, único. 
 
Sabe- lhe o cheiro 
e o momento 
de ser presa. 
 
Estica os músculos. 
Ajeita o braço. 
E lança sobre o outro, 

S 
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A velocidade do tiro, 
a ferocidade da fome, 
a certeza da morte. 
 
É uma tarde de primavera. 
É o sol entre as folhagens, 
sobre o vermelho. 
 
Vestígio da fera, 
anúncio do caçador, 
sempre tão atento. 
 
Ao que a vida lhe oferece, 
dádiva de carne, 
desejo de eternidade. 
 
 
as nuvens 
 

uase como um enigma 
as nuvens cobrem o céu 

sobre o azul desbotado 
do fim do dia. 
 
Irão embora mansamente 
como chegaram. 
Silenciosas 
velando a cidade. 
 
Separarão as estrelas  
dos namorados ansiosos, 
cortinas do negro espaço 
entre a noite e a aurora. 
 
Amanhã refeitas em água e vento 
serão viajantes sem destino. 

Q 
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Nos cobrirão os olhos 
para anunciar nossos sonhos. 
 
 
a garganta do sonho 
 

té a mesa da cozinha 
são dez passos. 

Contei-os todos. 
Cada dia, 
antes do café da manhã. 
 
O Sonho 
Esperava-me sentado. 
Iluminado pela solar  
poeira das coisas, 
recém-despertas. 
 
Entre a faca serrilhada 
e a garganta do sonho 
são dez segundos. 
Contei-os todos 
para me encorajar. 
 
Cortei o pão, 
enchi a xícara de café 
e olhei para o Sonho, 
latejante, 
vivo. 
 
Servi-me de manteiga e mel, 
senti-me tomar 
pelo desespero da fome. 
Abstrata e imprudente 
estiquei a mão. 
 
 

A 
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Verti o sangue do Sonho 
sobre a mesa. 
Sacrifício, 
para que os deuses 
me libertassem de mim mesma. 
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Hugo Lima | Poeta, performer e educador. Tem 
trabalhos publicados em diversos projetos culturais. 
Atualmente, além de apresentar performances e 
proferir palestras nas áreas de artes, literatura e edu-
cação, trabalha como assessor, na reitoria da Univer-
sidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). É autor 
dos livros Nus, Florais & Ping-Pong (2014) e Corpo dos 
Afetos: para Herberto Helder (2015), ambos pela 
Crivo Editorial. Mora em Belo Horizonte. 

 
tirant lo breu 
 

ôr sobre os ombros 
a escultura recortada do mundo 

medi-la com a palma das mãos 
fotografá-la com a ponta dos dedos 
costurar palavras 
tomá-las como ritual 
rever o visto 
escrever contra o poema 
sua busca incessante 
pelo tempo perdido 
 
 
variações sobre um mesmo tema 
 

 silêncio 
pode ganhar a forma de um abraço 

depois de vinte anos 
 
pode ser resposta 
para um amor desfeito 
ao longo do tempo 
 
pode causar danos irreparáveis 
ao corpo: 
um trauma um câncer uma úlcera 

p 

o 
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o silêncio 
pode desatar um choro, lavar a alma 
regar as plantas 
 
pode ser encontro 
e despedida 
 
incômodo 
ou abrigo 
 
ecoar no vazio 
 
 
penélope (depois da análise) 
 

 preciso reatar os fios 
que se desfazem todas as noites: 

tecer novos amanhãs 
 
é preciso aprender a partir 
correr os riscos 
sobreviver ao naufrágio 
 
é preciso reinventar 
a cada dia 
o eterno retorno 
 
| os três poemas aqui publicados integram o livro Dois Quartos, escrito em parceria 
com a professora e ensaísta Tida Carvalho, lançado em maio de 2017 pela Crivo 
Editorial | 

 
 
 
 
 

 
 

é 
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Celso Takashi Yokomiso | Nasceu em São Paulo, aos 
09/06/1974. Graduado em Psicologia pela 
Universidade de São Paulo. Mestre e Doutor em 
Psicologia Social pelo IP-USP. Docente da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp). Escreveu 
Limites (prêmio Festival Universitário Xerox do Brasil), 
Livro Aberto (Ed. Cone Sul, 1998) e Hiatos (prêmio 
Nascente — USP e Editora Abril, 1999). 

 
insolentes 
 

 sombra 
que se faz 

ao meio 
 
a clareza do 
centeio onde 
a luz desvela 
 
— teus seios 
são um eclipse 
 
 
o rosto sem dono 
 

 espelho 
inventa um corpo 

 
perdi meu rosto 
no reflexo 
 
me encontro 
rarefeito 
 
sou a sombra 
de meus restos 
 

a 

o 
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outonal 
 

udo tem 
seu vento 

 
não há folha  
que não voe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

t 
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Maria Carolina De Bonis | Nasceu em São Paulo, 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. 

 
se soubesse atravessar o nome 
 

e hoje soubesse o que dizer não teria os olhos mudos 
Falaria como a observar a manobra das ondas 

permeadas por nosso olhar 
Lembre dos objetos translúcidos 
estamos pousados em cada um 
Naqueles que contém cascas também suavizamos 
os semblantes de rinocerontes ferozes 
Cada batida, cada segundo uma migalha 
entre os dentes e já digo as areias 
somos feitos para chover desfazer 
nessas fagulhas espalhadas pelo ar 
Meus dias ficaram nos olhos de um carpinteiro 
ao destilar as estações e não sabe pouco mais delas 
do que da madeira bruta disforme que crepita  
faz da beleza não o pronto 
mas a memória do bruto antes da forma 
Lembre as cartas e no dedilhar sonoro da máquina  
a luz e fosse um verão enquanto turistas alcançavam 
as ilhas do mar que juramos inacessíveis. 
Tudo tão simples, as ilhas ao longe a praia e um meio dia 
translúcido, como os objetos e repito nós neles 
se afastando, como quem se afasta dos sonhos ao acordar. 
Faço como antigamente revisito aquáticos  
se hoje fosse domingo saberia o que lhe dizer 
apenas um dia assim que calo e recolho 
o nome que se desfaz para depois atravessá-lo. 
 

 

S 

| revista gueto · edição trimestral número dois | 

| página 156 | 



 
Thiago Scarlata | Poeta, músico, escritor. Teve um 
poema publicado na antologia Âmago, pela Editora 
Regência, em 2011, e outro que sairá este ano na an-
tologia do Prêmio Sesc de Poesia Carlos Drummond 
de Andrade 2016. Finalista do Prêmio Sesc de Litera-
tura 2016, terá seu primeiro livro de poesia publicado 
em breve, Quando não olhamos o relógio, ele faz o 
que quer com o tempo,  pela Editora Multifoco. 

 
o quarto 
 

esde que deixei meu quarto 
minha mãe vela ali 

a ausência de um menino 
 
(quarto que à sua medida 
é maior que a própria casa) 
 
não nasceu um sol 
nem subiu uma lua 
sem que ela, esfregando cada canto, 
cada móvel, cada troço, 
não descarregasse 
seu zelo ao filho invisível 
abraçando um travesseiro 
do qual já não lembro 
 
desde que saí 
minha mãe experimentou 
toda configuração 
possível num quadrado 
puxou mesa, 
moveu estante, 
arrastou armário 
e abriu a única janela 
 
 

d 
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(já estão todos frouxos 
os parafusos de meu quarto) 
 
e numa última tentativa 
passou uma antiga camisa 
que hoje não me cabe 
delegando ao ferro quente 
o papel de um pai 
que traz de volta o calor do filho 
 
minha mãe sempre soube: 
quando as coisas ficam 
muito tempo paradas 
forram-se de pó. 
conformamos o tecido da lembrança 
encardimos, mudamos as roupas, 
trocamos de cama... 
 
menos minha mãe 
que se agarra ao seu endereço 
e dali nunca mais. 
fumando um filho transparente 
num quarto nublado 
e nele soltando juras 
pela fumaça 
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este projeto digital é destinado a correr livre na rede 
levando versos, antiversos, protoversos, metaversos e multiversos para o reviramento do mundo 
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