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Tamiris Volcean | Jornalista, mestranda em
Comunicação pela Unesp, professora de Literatura e,
atualmente, está de partida para Paris. Em 2016,
publicou o livro As pessoas que matamos ao longo da
vida, pela Editora Reformatório, que é uma coletânea
de crônicas, gênero preferido da escritora.

um outro clichê

A

s roupas saíam sempre quentes da secadora, como os
abraços dados ao final do dia. O calor chegava às mãos em
um encontro de carne e alma. Cheiro de roupa limpa impregnado
com a essência da noite anterior. Postas uma a uma em cabides
organizados simetricamente no armário, as camisetas, quase sempre
pretas, iam esfriando, deslizando e desfazendo as dobras. Uma delas,
entretanto, continuava amassada. Pronta para acomodar cada
costura torta no corpo de um segundo eu.
A camiseta, com a gola já surrada pelo tempo, parecia ter sido
moldada no formato dela. Vestia fácil, como água de rio em
correnteza. Era um santuário. Quando dentro, ela sentia-se
completamente envolta por ele. Abraço permanente que só findava
ao amanhecer.
Fazia parte de um ritual de pertencimento. Amedrontava-a
dividir espaços. Sua escova escondia-se na primeira gaveta. Não
queria ocupar um lugar que não era seu. A camiseta era a fuga do
medo de tornar par os objetos de um só.
Aquele pedaço de pano verde desbotado não era dela. Era
dele. Presente dele para ela.
Às cinco da manhã fazia meio-dia. Um tempo além do que ela
podia segurar. Ela não sabia ser. Não conhecia a si própria para se
entregar ao som de Last Kiss. Era feito pássaro engaiolado em seus
medos. Cobria-se de vergonha ao pensar em liberar as asas e dançar
junto a ele.
Aquele sotaque manso permeou o peito antes de se
apresentar aos ouvidos. Ela odiava bonés e, ainda assim, pareceu-lhe
uma boa ideia explorar o que vinha debaixo daquela aba que vira
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pela primeira vez. Às cinco da tarde fazia meia-noite em Paris e ela
não sabia lidar com a escuridão.
Causou-lhe espanto quando, de repente, encontrava-se ali
naquele mirante, que custaram a chegar. Deitada na grama, olhavam
as luzes acesas dos prédios que circundavam a cidade e, por horas,
brincaram de imaginar a vida das pessoas que habitavam cada
quadrado de concreto iluminado. Arriscaram palpites para quebrar a
timidez. Se soubesse lidar com a escuridão dos olhos dele, com
certeza ela os intimidaria com as mais belas histórias que construíra
em sua mente. Preferiu ficar no trivial. Ela tinha 18 anos e muita coisa
para descobrir.
Naquele tempo, os dias corriam lentos. Quinta-feira era
sagrada. Dia de encontrar um ao outro. De quinta em quinta, ele foi
ficando. Tornou-se o primeiro e despertou-lhe a curiosidade de ser
mulher. Segurou-lhe as mãos e deu-lhe vida. Ela, em troca,
insegurança.
Colocou-a dentro do carro, trocou o CD e mexeu no volume
com movimentos só seus. Ele tinha um jeito especial de controlar o
som. Seguiram sem rumo até a última faixa do álbum. Estacionaram
no centro de uma cidadela vizinha. Às duas da manhã fazia um
horário qualquer. Não tivera tempo de checar o relógio. A praça
central estava vazia. Ele a pegou no colo, caminhando até uma
escadaria de pedras gastas impulsionou o voo dela. O primeiro. O
gosto da liberdade em forma de sopro da madrugada.
Era solstício de verão, o sol teimava em arder e ela não tirou o
casaco. A urgência de sentir o calor que emanava da pele dele a fazia
suar. O fluido destilado por seus poros escorria pelas têmporas.
Hesitou e permaneceu agasalhada. Não se sabe se por medo ou
precaução das queimaduras podiam vir a arder.
O dia levou certo tempo para chegar ao fim e o sol sobre o
trópico de Capricórnio iluminou aquele encontro por doze meses e
um punhado de semanas. Chegou o equinócio e ela, com olhos
constantemente turvos d’água, ainda tropeçava pelos caminhos que
a levariam ao encontro de si própria. Às quatro da manhã o relógio
parou. Dia e noite com a mesma duração. Dançaram a última música
nas primeiras horas. Ela colocou seus pés sobre os dele e,
suavemente, subiu e deixou que aquele som que ele escreveu para
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ela guiasse seus passos. Ela foi a segunda pessoa do mundo a ouvir a
música que era sua. Rodopiaram no centro do quarto. Mal sabiam
que o solstício de inverno, com sua frente fria, se aproximava. Ao
final daquele dia, desataram o laço. Ele a queria de corpo e alma, mas
ela nunca tinha vislumbrado nada além do que está refletido no
espelho. Não podia oferecer o que desconhecia.
A verdade é que ela não desejava estar ali. Não naquele
momento. Queria partir, conquistar um sonho ainda não sonhado.
Impulsionada pelo o que nunca existiu, tentava conter sua coragem
em um baú de madeira aos pés da cama. Aquela caixa de madeira
maciça, abarrotada de histórias antigas, não tinha espaço para
trancafiar tamanha energia. O trinco estourou e feito agulha entrou
em seus ouvidos. Perdera o controle. Suas mãos não eram fortes o
bastante para conter o destino. Ela ainda não sabia disso.
Deitada sobre o chão de ardósia fria, suplicava pela presença.
Não entendia de onde é que vinha aquele tremor. Era do lado de fora
ou de dentro dela? Prestes a explodir, juntou tudo o que era dele em
uma caixa de papelão. Roupa de dormir, livros e DVDs. Naquela
época, costumava-se ir a locadoras. Tinham esquecido de devolver
um exemplar. O último filme que assistiram juntos.
Aquele lugar não fazia sentido sem a presença dele. Juntou a
bagagem de alguns anos e partiu. Deixou para trás uma vida e
incendiou-se. Num voo mimético ao de uma fênix, renasceu das
cinzas e pousou no próximo destino. Ela ainda não sabia, mas era ali
o local de seu segundo nascimento. O ponto exato onde descobriria a
identidade do seu próprio eu.
Pouco a pouco, a distância fez a dor amenizar. Já não tinha
mais tempo para culpá-lo por sua mudança. Às vezes, enfurecia-se.
Pensava que, talvez, ele pudesse ter causado essa mudança
propositalmente, com a pretensão de afastá-la. Noutro tempo,
esquecia-se do seu timbre de voz. Forçava a memória até ouvir a voz
dele chamando seu nome ao longe. Presa em um ciclo de
padecimento e alívio, ela vivia.
A saudade cedeu lugar a um sentimento até então
desconhecido. Ela sabia que aquela despedida era permanente. Ele
foi a última visita de seu apartamento. Em meio às caixas empilhadas,
amaram-se. Ela pediu para ele ficar mais uma centena de vezes. Ele
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negou outras mil. Recusou-se a dormir ao seu lado na noite
derradeira, mas só decidiu ir embora quando o sol já despontava no
horizonte. Em um último suspiro de esperança, pararam debaixo do
batente da porta e olharam-se. Ela, desesperada para ficar, ele, para
que ela voasse. A dobradiça chorou as lágrimas dela enquanto
enchiam os pulmões do silêncio da despedida. Dele, restou apenas
uma música do Pato Fu e meia dúzias de cartas de amor. Matou-o
para poder seguir em frente.
A morte é sempre uma saída. Exterminação total do problema.
Mas ele nunca fora um problema para ela. Experimentou, depois de
alguns anos de análise, deixar de falar sobre ele no pretérito. Ele não
era. Ele é. Ele vive.
Só quando admitiu que ainda pulsava aquele coração foi que
tirou a venda que cobria seus olhos. O brilho da verdade fez a pupila
dilatar. Ardeu. Dor que se espalhou por todo o corpo. Compreendeu,
finalmente, que a ausência dele não era feita de morte, mas de vida.
Ele a deixou partir por escolha, não consequência. Ele quis que ela
tivesse a sua hora da estrela.
Aos 18, ela sentiu curiosidade de ser mulher, mas só tornou-se
muitos anos depois. Sentiu-se mulher quando, encarando aquele
lugar lá na frente, teve a certeza de que amou e foi amada.
Verdadeiramente. Carnalmente. Espiritualmente. Não porque ele
espalhou rosas por todo o seu caminho enquanto estiveram juntos. O
que a fez ter certeza foi a ausência. Ele ausentou-se para que ela
pudesse ter presença. Soltou as mãos dela para que ela corresse em
direção àquele lugar lá na frente. Amor é saber onde mora a
felicidade do outro. E ele sabia.
Gritando no abismo da desaparição, ela quer que ele saiba que
ela, de agora em diante, é por inteiro. Corpo e alma. Hoje, ela é.
Hoje, ela vive.
| crônica do livro As pessoas que matamos ao longo da vida, publicado pela Editora
Reformatório, no segundo semestre de 2016 |
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Gustavo Petter | Mora em Araçatuba/SP, é professor.
Mantém o blog Agradável Degradado. Tem poemas e
traduções publicados na revista g.u.e.t.o, mallarmargens, Germina, Escamandro, Modo de Usar,
Diversos Afins, Alagunas. Participou da exposição
Poesia Agora no Rio de Janeiro.

sabe que vai se atrasar

A

traso.

Sabe que vai se atrasar. Com certeza vai. Faltam
vinte minutos. É culpa da longa espera naquela fila monstruosa que
saía da lotérica e avançava pela calçada. Mas, se tivesse pago a conta
e já ido aonde deveria, chegaria a tempo, sem precisar correr com a
moto pelas ruas. O problema é ter escolhido percorrer a rua do sebo,
mesmo sabendo que vai entrar e bisbilhotar os livros. Conferir as
novidades.
Foda-se chegar atrasado. Foda-se nada, a consciência não está
tão indiferente assim. Tudo bem, o atraso foi compensado pelo livro
que encontrou. Houve a intuição de que algo especial o esperava
naquelas estantes. Leu lombada por lombada com atenção. Se
alguém o estivesse espiando, acharia engraçado os olhos
arregalados, fixos, cuidadosos para não perder nenhum título. Lera
tantas vezes aquelas fileiras que qualquer novidade prenderia seu
olhar, como um dente de ouro quebrando o ritmo de um sorriso.
Pegou o livro sem dúvida alguma se o compraria ou não.
Ninguém o tiraria de suas mãos. Enquanto retoma a caminhada pela
rua, pensa não em acelerar para diminuir o atraso e sim no que
escreverá como recordação da compra, talvez vinte e nove de maio
de dois mil e dezessete, pago com a última cédula da carteira, só
restaram moedas, poucas, não enchem a palma da mão.
Moedas de pouco valor, pequenas, menores que os olhos que
o recepcionam severos em duro silêncio. Que cheirinho doce, é tudo
que importa agora, as flores exalando. Respira devagar, profundo,
enquanto se move lento em direção ao corpo quase submerso entre
as brancas corolas.
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Yuri Pires | Nasceu em 1986 na cidade do Recife, em
Pernambuco. Cursou História na UFRPE — Universidade Federal Rural de Pernambuco. É autor dos
livros O Homem e o Seu Tempo (2014), Fábrica de
Heróis (2015) e Artifício (2016).

trecho de a pedra
Um romance de Yuri Pires (Editora Lote 42)

—M

EU FILHO, já lhe contei sobre Zé Onça, que
pelejou com coronel Manoel Cavalcanti? Pois
escute: Zé Onça era o cangaceiro mais temido dessa região e não
ficava devendo nada aos cangaceiro mais famoso. A ruindade dele
era conhecida daqui até a beira do cais, e dizem que ele já tinha feito
um ataque a um quartel na capital. Pois bem, numa tarde de janeiro,
lá pelos anos da construção da barragem de São Serapião do Vale
Verde, quente que só a mulesta, começou a se espalhar a notícia de
que Zé Onça tava na região. Era assim que ele chegava. Primeiro a
notícia, depois ele, depois o rastro. Pois nesse tempo eu era moça lá
em Santa Cruz do Riachão e nada sabia disso, só no que pensava era
no namoro escondido que tinha com teu avô e na fuga que a gente
tava planejando. Pai tinha dinheiro, era dos Cavalcantis, primo de
Manoel Cavalcanti, foi da parte dele que tu puxou esse cabelo loiro.
Ele não queria o casamento da filha mais nova dele com um nego da
terra, muito menos com um nego da terra que era comunista.
Comunista mesmo, de carteirinha e tudo mais. Eu não tinha tino pra
entender dessas coisas, mas achava era bonita as bestage que ele
dizia sobre o mundo, o sonho que tinha de conhecer a Rússia, a
revolta dele contra os coronéis, inclusive contra o primo de meu pai
e, por tabela, contra meu pai também. O problema era que, naquela
época, um comunista era mais raro que uma Kelvinator branca, e teu
avô já tava ficando conhecido na região, e corria a notícia de que
Manoel Cavalcanti tinha feito um pacto com a polícia pra prender ele.
Tinha botado capanga atrás dele, dado vantagem pra quem pegasse,
botado prêmio na cabeça do pobre. Pensa que ele ficava com medo?
Nada. Teu avô era brabo que só. Se escondeu, vinha me visitar na
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calada da noite, pelo meio da mata, se livrando dos espinho no meio
do mundo. Pois bem, nessa época, numa das noites que eu esperava
teu avô por detrás da casa de meu pai, eu vi. Só uma lamparina acesa
pra uns quarenta cabras, de onde eu tava dava pra ver direitinho os
rifle, os parabelo, tudo em alerta. Era o bando de Zé Onça, e eu
torcendo pra teu avô faltar ao encontro. Já pensou se eles trombam
com ele pelo meio do caminho? Oxe, dava certo não. Teu avô tava
lascado. Apois teu avô não veio. Não porque tivesse faltado de
propósito, num sabe? Alguma coisa aconteceu, tenho certeza. Eu
voltei pra casa alvoroçada, nem podia contar que tinha visto o bando
de Zé Onça no sítio de meu pai, senão iam saber que eu tava na mata
no meio da noite. Que desculpa eu ia dar? No meu tempo, meu filho,
moça direita não saía da casa do pai depois de escurecer não. Então,
aí eu voltei pela janela do meu quarto, me cobri dos pés à cabeça e
fiquei lá, encolhida, respirando toda resfolegada. E quedê dormir?
Amanheceu e eu não consegui dormir, pelando de medo. Aí foi que a
notícia chegou: Zé Onça tinha entrado em Santa Cruz do Riachão e se
apossado da prefeitura e do hospital. Parece que tinha um cabra dele
doente e ele obrigou o médico a tratar do infeliz. Até aí, nada
diferente das história que a gente já tinha ouvido, até porque Zé
Onça era coisa que dava e passava, vinha, voltava e vinha de novo, e
nessa peleja ficava até desparecer quando a volante se aquartelava
na cidade. Mas e Mané Cavalcanti queria deixar por isso mesmo?
Queria nada. Santa Cruz tinha dono, não era terra de ninguém não.
Mandou chamar meu pai, meus tios, queria juntar os capanga de
cada um e expulsar o cangaceiro dali. Aí fizero o conselho, decidiro
que iam chegar no hospital de surpresa e tocaiar Zé Onça matando
tudo quanto era de capanga. Ia ser uma matança pra ser lembrada
por séculos, ninguém devia se meter a besta nas terra dos
Cavalcantis. Deus sabe que eu pedi a meu pai prele não se meter
nessa matança, porque podia morrer gente inocente, mas ele ligou?
Ligou nada. Disse que era assim mesmo, que se livrasse o povo, que
se esperasse para evacuar o hospital, Zé Onça percebia a tocaia e
fugia. Eu sei que foi bala. Foi bala pra não dever a guerra nenhuma,
nem daqui nem do estrangeiro. Zé Onça nera besta não, tinha botado
um cangaceiro de olho na estrada. Aí quando cercaro o hospital, Zé
Onça já tava preparado e deu o primeiro ataque: só nas primeira bala
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já matou uns dez capangas de Mané Cavalcanti. Todo mundo da
cidade corria pro meio do mato. Eu não sabia nada disso, vivia no
sítio de meu pai, soube muito tempo depois. Mas fiquei nervosa.
Fiquei tão nervosa que botei pra vomitar e caí de cama enjoada.
Minha mãe, quando viu, não teve dúvida, porque mulher experiente
sabe dessas coisa pelo cheiro: eu tava era prenha. Eita, que minha
mãe ficou nervosa, disse que meu pai ia me matar, ia caçar o cabra
que tinha me feito o mal. Mas eu disse quem tinha sido? Não teve
quem fizesse. Por mais que minha mãe perguntasse, dissesse que se
fosse um homem de família a gente podia casar antes deu botar
menino, quisso podia me salvar e salvar a criança, mas eu sabia que
não era assim. Não era, porque teu avô era nego da terra e
comunista. Ia morrer ele, eu e a criança. A criança era tua mãe, e se
eu não tivesse feito o que fiz, tu não tava aqui pra ouvir essa história.
Mas o cerco a Zé Onça já durava três dias e de lá meu pai não voltava
nem mandava notícia. A gente sabia pelos caminhantes da estrada.
Diziam que o cerco tava difícil, que Zé Onça se defendia bem, que o
armazém de Chico ficava bem atrás do hospital e os cangaceiros
conseguiram pegar foi coisa lá, e que a luta ia demorar muito. Vixe,
nesse meio tempo eu melhorei, mas minha mãe sabia que nada
passava despercebido de meu pai naquele sítio. Alguém ia contar pra
ele, e ele, que não era abestalhado nesses assuntos de mulher, ia
logo desconfiar e, com um pouco de esforço, descobria que era
menino e que era com teu avô. Eu não queria nem pensar nisso. Mas
pensava. Hora após hora, minuto após minuto. Foi quando tua bisa
teve a ideia: ia me mandar pra casa da irmã dela, em Lemuri. Lemuri,
naquela época, era distrito de Santa Cruz e só tinha uns sitiozinhos. A
casa da irmã dela, minha tia Augusta, era essa mesminha casa em
que moramos agora. Como ela não podia ter menino, me adotou
como filha e obrigou o marido a me aceitar prenha. Contaro pra todo
mundo daqui que eu era viúva, que meu marido tinha morrido na
briga com Zé Onça. Eu era mesmo que uma empregada pra eles, mas
eu já tava muito satisfeita de não tá morta. A única coisa que me doía
era não ter conseguido deixar nenhum recado pra teu avô, cuja cara
nunca mais vi na vida.
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Claudio Parreira | Escritor, foi colaborador da Revista
Bundas, do jornal O Pasquim 21, entre outras
publicações. É autor, pela Editora Draco, do romance
Gabriel e também da coletânea de contos Delirium,
pela Editora Penalux. Facebook: [link]

um negócio justo

U

ma troca: você nos dá o seu sangue e nós pagamos o seu
salário.
Era necessário, por isso concordei.
Eles foram gentis no começo: sangue novo, sabe como é.
Agulhas descartáveis, seringas esterilizadas. Sorrisos a cada coleta,
manhã, tarde e noite. Um negócio justo, sim, senhor.
O que eu não sabia é que em bem pouco tempo só o sangue
não seria suficiente: quiseram também a minha concordância.
— Você concorda e nós pagamos o seu salário.
Avaliei a situação e fui obrigado a concordar: um negócio justo,
sim, senhor. O que eu não sabia é que em bem pouco tempo só o
sangue e a concordância não seriam suficientes.
Faz nove anos que exigiram o meu silêncio.
— Você cala a boca e nós pagamos o seu salário.
Fiz uma rápida contabilidade e cheguei à conclusão de que
seria um bom negócio: quem precisa de palavras, afinal?
Desde então as exigências aumentaram: deixei para eles a
minha liberdade, a dignidade, meus desejos e sonhos. Tudo com
contrato assinado. Um negócio justo, sim, senhor.
Faz vinte e cinco anos que aquela massa disforme sobre a
mesa sou eu. Fui eu: todo o conteúdo foi trocado pelo salário. Diante
do sacrifício exigido para a manutenção do Todo, no entanto,
convenci a mim mesmo de que esse é um negócio justo, sim, senhor.
Tenho de mim, agora, apenas a alma. Sei que em breve alguém
vai propor:
— Você nos dá a sua alma e nós pagamos o seu salário.
É necessário, pois é, claro que sim.
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Geraldo Lima | Escritor, dramaturgo e roteirista. Tem
algumas obras publicadas, entre elas, Baque (conto, LGE
Editora), UM (romance, LGE Editora) e Tesselário
(minicontos, Selo 3x4, Editora Multifoco). Participou de
algumas antologias literárias, como: Antologia do conto
brasiliense (org. por Ronaldo Cagiano, Projecto Editorial,
2004), Todos os portais: realidades expandidas
(antologia de contos de ficção científica org. por Nelson
de Oliveira, Terracota, 2012), e Veredas: panorama do
conto contemporâneo brasileiro (org. por Anderson
Fonseca e Mariel Reis, Oito e Meio Editora, 2013). Tem
textos publicados em jornais, revistas im-pressas e
revistas eletrônicas. É autor do roteiro do longa O colar
de Coralina — direção de Reginaldo Gontijo. E-mail:
gera.lima@brturbo.com.br

revolução de 30
(Trecho de uma carta encontrada nos pertences da minha vó.)

A

mália,

A escrita, commo podes ver, vai torta, diversa da de
antes, não por me encontrar trêmulo no mommento por cauza da
metralha, das grannadas, do transtorno que é viver essa tempestade
das idéas, mas por me restar, meo amor, somente a esquerda, posto
que a destra levou-a a fera da guerra. Ainda assim ella diz tudo, do
amor e da saudade que trago em mim, pensando em ti agora, e se ao
te rever não correr desembalado rumo aos teus braços, não será por
falta de vontade, mas tão-somente por ter me levado uma das
pernas a bôca faminta d’uma grannada.
(...)
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demência

D

o umbigo do tempo até este presente, despraticando a
circunspecção
da
linguagem,
obscurecendo-a
luminosamente, discursando para o nada. Sem um interlocutor à
altura da sua retórica fantástica, seu exercício de semear o
incomunicável, seu despir-se de todos.
Dizem no bojo do máximo espanto: alimenta-se da carne das
palavras, umas com o estranho poder de eternizá-lo. Creio nesse
mistério também: o modo como o tempo o tem poupado reforça a
crença. Petrificou-se. Divinizou-se. Aere perennius. Não adoece, não
envelhece, não carece de ninguém. A solidão é, portanto, sua
trincheira absoluta. Onde o real ergue muros, lá ele principia, sem
limites.
Sempre consigo mesmo, inacessível. Desavença constante com
algo que inexiste. Aparentemente. Basta entender que, o que para
ele existe, existe imenso. Olhos comuns assim, dados ao mínimo,
nada penetram, nada discernem.
Dizem, no entanto, ávidos de clareza: espíritos mandam nele.
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audiência de apresentação

M

agistrado: Tá aqui por quê?

Representado: Briga.
Magistrado: Tô lendo aqui que o senhor lesionou o funcionário
Paulo Francisco. É verdade?
Representado: É sim, senhor.
Magistrado: E o senhor agrediu mesmo um funcionário da
Fundação CASA?
Representado: Agredi não, senhor.
Magistrado: Ué, mas aqui tá falando que o senhor deu um
soco no rosto dele e tem um laudo mostrando que o supercílio dele
abriu.
Representado: Foi sem querer.
Magistrado: Mas o senhor não disse que foi briga?
Representado: Não com o Paulo Francisco. Foi com outro
moleque, o Jefferson. A gente foi pra cela forte porque ele tentou
roubar meu pão e saímos na trocação. Ele fez de propósito porque
tinham negado a L.A. pra ele e queria me prejudicar. Aí fomos parar,
os dois, no castigo.
Magistrado: E onde entra o Paulo Francisco?
Representado: Ele era o guarda do castigo. O Jefferson
começou a rir de mim e eu parti pra cima. O Paulo Francisco veio e
tentou separar. Aí acabei acertando o olho dele.
Magistrado: E foi sem querer?
Representado: Sim, senhor.
Magistrado: Tem certeza?
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Representado: Sim, senhor.
Magistrado: Então tá bom, pode ir.
Representado: Senhor, foi sem querer. Mas foi bom pra caralho.
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desemprego recorde

S

e eu fosse um móbile eu iria ficar pendurada por um fio de
cabelo para não parecer uma pessoa enforcada e causar
sustos desnecessários. Ser assustador é proibido pela Convenção
Internacional de Móbiles, fundada em 1931 na Basiléia (ah, o
entreguerras). Eu ia ser um tipo de móbile simpático e inofensivo
como manda o regulamento.
E também ia fazer questão de ficar em um lugar de pouco
vento, nem nenhum e nem demais já que uma medida exata de
vento é tão necessária para o mobilismo da peça que devia até ser
considerado parte integral de qualquer um deles: um móbile só é
móbile quando está pendurado e se move, do contrário é um
qualquer-coisa que não móbile, um bolo de fios e figuras, uma
escultura naïf. Jamais seria uma escultura naïf. Nem uma bicicleta
apesar do equilíbrio da bicicleta vir do seu movimento.
Se eu fosse um móbile gostaria de ser pendurada perto de uma
parede ou em um lugar de luz forte para a minha sombra muitas
vezes prender a atenção das pessoas e assim eu pudesse ter um
pouco de paz. A sombra dos móbiles é geralmente mais interessante,
embora sem cor, a tridimensionalidade é dispensável mas, já que é
preciso existir para ter sombra, esse é o preço a pagar. Se eu fosse
um móbile seria apaixonada pela minha sombra e diariamente
surpresa com as possibilidades dela.
A sombra de um móbile é a única sombra que é afável em sua
fantasmagoria. É como fantasma japonês, que não assombra, as
crianças procuram por ele querendo brincar.
Então ia ficar ali como se fosse acidental o equilíbrio e não
condição vital, ter de um lado uma grande massa única, do outro
uma série de pedrinhas brilhantes. Um outro nível seria um degradê
| página 20 |

| revista gueto · edição trimestral número três |

de azul correndo em diagonal com peças levemente triangulares e
progressivamente menores, preso a cada uma delas estaria um guizo
de som tão angelical quanto irregular.
Na ponta de tudo, querendo sempre tocar o chão mas
infinitamente longe, um coração metálico derretendo alongado até
que forma uma ponta afiada prestes a pingar. E tudo se encerra
naquela mínima lança, como se dela dependesse a sustentação de
todo o móbile e não da linha presa ao teto em um ângulo de 180
graus. A ponta desaparece na sombra, desapareceria se eu fosse um
móbile.
Quão simétrico seria o eu-móbile? Muito pouco
aparentemente, espero, para manter o equilíbrio da maneira menos
óbvia possível. De um lado pendente uma bola revestida de
canotilhos, meu fígado, e de outro um cone revestido de couro, o
melancólico baço. As mãos, formando uma pomba da paz,
purpurinadas.
O brilho poderia se espalhar pelo quarto com meus
movimentos mobilares, mas prefiro que não. No máximo, um pouco
de purpurina poderia cair sobre o coração, deixando seu topo mais
divertido. Não que a existência no geral não tenha seu quê de festa,
mas o móbile é mais sorriso que gargalhada, até que o observador se
acostuma com sua presença e ele se torna o algo que está sempre ali.
O bom de ser móbile deve ser existir sem propósito, não girar
com intenção primeira ou segunda nem mesmo ter querências para
elogiar um dia que passou ou outro que falta. Não fazer nada, estar
sempre à vista, acho que ia dar para levar.
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flores amarelas

D

ebruçados em meia parede de concreto, vemos lá
embaixo flores amarelas como se fossem girassóis miúdos.
Abelhas enormes as sobrevoam e, observando o pôr-do-sol no
horizonte, falávamos de morte. A luz amarelada, acompanhada das
flores vangoghianas, nos estalava vida diante de nossos narizes. Mas
falávamos dos mortos. Lembrávamos dos mortos. Todos se vão sem
levar um alfinete de suas gavetas. O sol nasce no dia seguinte a
despeito dos mortos. Já é outono e tiramos aquela tarde para falar
dos mortos, com o coração revirado e os olhos secos. Lembranças
sem dramas. Porque não gostamos de chorar o inevitável.
Na estação seguinte, as flores amarelas murcharão da noite
para o dia. Parecem que são tocadas por forças malignas. Tornam-se
galhos marrons retorcidos. As abelhas fogem. O verde à volta dos
bambuzais dá adeus. As flores selvagens somem. Talvez apareçam
meses depois. Mas durante a morte da estação, preferimos falar de
vida, para compensar o calor morno das vísceras do sol. Os mortos
permaneceriam enterrados por um tempo.
Sempre tivemos medo de abelhas e seus ferrões. Suas toxinas
fatais. Observamos seu trabalho do alto da meia parede de concreto,
nossa fortaleza. Nossas vozes sobre a morte não as alcançariam.
Abelhas se entregam ao fim da vida com facilidade. Mas isso não é
verdadeiro para nós. Quando as vozes se calam, seus zumbidos
ressoam.
Às cinco e meia, o sol se põe no outono e enegrece o
amarelado das pétalas. Algumas abelhas já se foram. Os mortos se
foram há muito tempo. Na língua resta um salobro de quem fala
sobre quem não voltará mais. No dia seguinte, talvez voltemos à
meia parede de concreto para observar o tempo. Porque embora as
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flores murchem, nossos olhos permanecem secos e nossos corações
revirados de lembranças. Ainda que as flores murchem, o sol sempre
estará diante de nossos narizes, estalando vida. Sobre a meia parede
de concreto, conversaremos nossos segredos. As abelhas nunca nos
entenderão.
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avenida rashomon

O

TAXISTA DE CAMISETA VERDE (NA DELEGACIA):
Eu não tive culpa, a maluca de chapéu lilás apareceu do nada,
ela atravessou correndo fora da faixa de pedestre, eu enfiei o pé no
freio mas já era tarde.
A SENHORA DE CHAPÉU LILÁS (NO PRONTO-SOCORRO):
O trombadinha de cabeça raspada tentou roubar minha bolsa.
Eu aproveitei que o sinal estava fechado para o trânsito e saí
correndo. Eu estava na faixa de pedestre, sim. Mas o táxi não parou
no sinal fechado.
O RAPAZ DE CABEÇA RASPADA (EMBAIXO DO VIADUTO):
Eu só estava oferecendo gominha e paçoca pra maluca de
vestido vermelho, mas ela começou a gritar e saiu correndo. Não sou
bobo. Também dei no pé.
O PASSAGEIRO DE ÓCULOS ESCUROS (EM CASA):
Eu estava analisando o relatório do departamento comercial. A
grandalhona de cabelo azul veio pra cima da gente. O taxista
arrancou, achando que era assalto, e atropelou ela.
A GAROTA DE MINISSAIA LISTRADA (NA LANCHONETE):
Quando vi o taxista de camiseta azul sair do carro e perseguir a
senhora de óculos escuros e o rapaz de cabelo verde, subi logo no
ônibus. A merda foi que os três também entraram no ônibus, aos
gritos.
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O MOTORISTA DE BRAÇOS TATUADOS (NA GARAGEM):
A garota de minissaia verde quis passar na catraca sem pagar.
O cobrador de nariz redondo tentou impedir. Virou confusão, porque
um senhor de camiseta preta, uma grandalhona de cabeça raspada e
um rapaz de chapéu listrado começaram a gritar.
O COBRADOR DE ORELHAS REDONDAS (NA FILA DO ESTÁDIO):
Falaram que era um taxista de braços tatuados, uma senhora
de camiseta estampada, um rapaz de óculos escuros e uma garota de
nariz redondo, mas eu não vi direito. Estava meio bêbado, confesso.
Quando acordei estava levando uns tapas até do motorista de
chapéu lilás.
O DELEGADO DE MÃOS LISTRADAS (PARA O ESCREVENTE DE OLHOS
ESTAMPADOS):
Pode escrever: um motorista de camiseta verde e um cobrador
de vestido vermelho (irmãos siameses), abandonaram seu posto no
ônibus de óculos escuros, atravessaram a avenida no sinal abertofechado, longe da faixa de pedestre bêbada, e atacaram uma
grandalhona de braços tatuados e um rapaz de minissaia redonda
(avó e neto), que procuraram refúgio num táxi azul de para-choque
preto, em que viajavam, além do taxista de cabeça raspada, um
senhor de mãos listradas e uma garota de olhos estampados, sua
filha. O taxista de chapéu lilás, veja que coincidência, é meu sogro de
orelhas passageiras e cobradoras, desaparecido há mais dez anos.
É claro que mais tarde os jornais noticiaram uma história
completamente diferente.
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a batalha
Para Luiza Wey, Juliana de Moraes Paiva e Vinícius Antunes

D

urante dias e noites eles construíram o cavalo de madeira.
O arquiteto exigiu que várias partes fossem refeitas
inúmeras vezes, buscando a perfeição que enganaria os inimigos. Ele
estudou os 210 ossos que compõem o corpo de um cavalo. Seus
músculos, seus tendões, toda sua anatomia. E usou a pele de mais de
trezentos cavalos de verdade. Suas crinas, seus cascos, seus pelos.
Valeu a pena. Era o que todos diziam, vendo-o partir. Sua
perfeição era tamanha que certamente enganaria os inimigos. Os
próprios soldados que entraram em sua barriga, o fizeram muito
ressabiados, olhando em torno com um misto de admiração e receio.
E com o exército em seu ventre, ele foi colocado às portas da cidade
a ser invadida e dominada.
Durante o silêncio da madrugada, em frente às muralhas, o
próprio cavalo se sentiu vivo. Seus olhos laterais espionavam a
escuridão. Suas narinas sentiam o cheiro das batalhas, do sangue, da
morte. E, mais do que tudo, ele sentia que carregava vida dentro de si.
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Seguindo seu instinto, o cavalo galopou para longe, bem longe dali,
levando para sempre em seu ventre os soldados à espera da batalha.
| este conto está no livro Urubus em Círculos Cada Vez Mais Próximos (Editora Oito e Meio,
2017) |
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sobre a dona de uma história inventada

V

ou dizer que era Jandira o nome dela. Não era. Era outro,
um nome arcaico, antigo, tão antigo quanto a
ancestralidade desconhecida que a habitava e tão apagado quanto a
falta de memória própria que a anulava. Jandira não existiu como
pessoa, ela resultou da soma de muitas vidas e interesses alheios e
de outras mais que, assim como ela, viveram miseravelmente no que
se refere a individualidade e direitos, mas que como ela nunca se
deram bem conta disso. Ela, a dona desta história inventada, nunca
reclamou.
Jandira não sabia quantos anos tinha, não sabia dizer quando e
onde nascera, sabia sobre si o pouco que lhe contaram. Lembrava-se
vagamente dos pais e sobre eles nada falava. Ela era pequena, devia
ter entre oito e dez anos quando foi dada para a avó do dono da casa
onde morou por último, antes de ser levada para o asilo, contrariada.
Viveu nas casas de várias das pessoas daquela família, todas com
muito movimento e trabalho. Teve doze filhos a mulher por quem foi
criada. Criou os filhos mais novos, os netos e os primeiros bisnetos da
velha. De tempo em tempo, seguia da casa de um para a do outro,
conforme exigiam as conveniências e necessidades, deles.
Não faltava inteligência a Jandira, até a tinha, um tanto
limítrofe, mas tinha, o suficiente para que aprendesse a executar as
tarefas que lhe foram ensinadas, quase sempre com castigos físicos e
muita impaciência. Aprendeu a lavar e passar as roupas segundo as
exigências de cada um. Aprendeu a cuidar da casa, a fazer a comida,
os doces e as quitandas com a quantidade certa de ingredientes,
adoçando e temperando na medida do gosto dos donos. Aprendeu a
ninar crianças, a alimentar, a brincar com elas e a lhes fazer todas as
vontades. Trabalho delicado não aprendeu, não lhe foi ensinado. Ler,
escrever e fazer conta, também não, quis, mas os inacabáveis
afazeres domésticos não permitiam. Disseram-lhe que isso de
aprender a bordar, ler, escrever e contar não é mesmo coisa para
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todo mundo, que é muito difícil, que ela não conseguiria e que já
fazia bem demais suas tarefas. Ela acreditou, só nunca perdeu a
vontade de ler, escrever e fazer conta. Mais que tudo, queria saber
aritmética. Não fazia sequer ideia do que fosse, mas ouviu falar,
gostou do nome. Queria saber. Decidiu que sabia.
Jandira lavou uniformes escolares durante a maior parte dos
seus anos de vida. Via as moças da família saírem para o colégio. As
via voltar. Ouvia quando elas comentavam sobre as aulas e o que
aprendiam. Ouvia quando elas falavam em línguas estranhas, quando
cantavam. Percebia o alvoroço na época dos exames. Ajudou a
carregar os livros e cadernos com os quais outros estudavam. Ajudou
depois a carregar o material de trabalho quando as moças
começaram a lecionar. Viu tanto, ouviu tanto (por três gerações
seguidas), queria tanto vivenciar tudo aquilo que assimilou como
suas aquelas memórias e construiu para si aprendizado e conteúdo
próprios.
Morava nas casas das pessoas da família de que era cria, nunca
teve uma que fosse realmente sua. Quarto para dormir, tinha, em
todas as casas, o último dos cômodos, já no quintal. A maior parte de
sua vida passou com a madrinha, essa para quem foi dada quando
pequena. Diziam a Jandira que ela era da família, que era como se
fosse parte da família. Subserviente, Jandira aceitava o dito. Embora
nunca tivesse se sentado à mesa e comesse depois deles; nunca os
acompanhasse nas festas e lugares em que iam; que fosse excluída
da maioria das conversas; nunca tivesse podido sair à noite para se
distrair, namorar, aceitava o dito: era da família, era como se fosse.
Sendo da família, considerada como se dela fosse parte, não
era empregada. À Jandira, portanto, não era devido salário. Ela era
de casa. Não trabalhava, ajudava, lembravam-na sempre. Eles a
lembravam ainda de que, generosamente, lhe davam casa para
morar, comida boa, sabonete, água de cheiro, talco, cortes de tecido,
batom, pó de arroz, rouge, esmalte, colares e brincos. Além disto,
ganhava tocos de lápis e cadernos usados com restos de folhas em
branco. Lhe davam tanto... eram bons, pensava ela comovida.
Segundo seu torto entendimento, os homens também
gostavam dela. Os mais velhos e os meninotes vez por outra a
visitavam em seu quarto, para onde conseguia ir à noite se ninguém
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estivesse doente e os bebês crescidinhos. Não era certa sobre se lhe
agradava o que faziam. Chegavam e saiam no escuro, nada diziam, só
que ela conhecia bem os cheiros de todos, impregnados que ficavam
nas tantas peças de roupas por ela lavadas aos montes. Com seu
pobre vocabulário, sem saber bem definir o que tinha acontecido, ela
contou para a madrinha quando da primeira visita. A madrinha
entendeu, no entanto, não permitiu sequer que Jandira terminasse o
relato nem se compadeceu dela, pelo contrário, deu-lhe uma surra
enorme, a maior delas, castigando-a severamente para que
aprendesse a nunca mais inventar uma mentira tão feia. Alertou
Jandira de que não mais queria ouvir falar sobre o assunto. Dor
engolida. Silêncio mantido. Dizendo ser para depurar o sangue, por
muitos anos, todo mês, em um dia mais certo do mês, a madrinha a
fazia beber umas misturas amargas. Precaução é sempre bom,
pensava a anciã.
Aquilo que de negativo se vai acumulando ao longo da vida
deve mesmo ser o que mais incomoda uma pessoa. Desde menina
Jandira ouviu se referirem à ela como a boba: “...a boba que eu
ganhei...”, “a boba daqui de casa...”, “...a boba da minha mãe...”,
“...espere, vou mandar a boba passar um café...”, pouca diferença
fazia se quando falavam ela estava longe ou perto, era sempre “a
boba”. Para Jandira nada podia ser pior, ela conhecia os bobos que
viviam com outras famílias, sabia como eram tratados, julgava-se
diferente deles. A intrigava que fosse Jandira quando falavam
diretamente com ela e “a boba” quando se referiam a ela. Era ela “a
boba”? Será que não era gente? Ficava pensando: será que ela era
como o cachorro do quintal, será que era como o burro do leiteiro?
Afinal, eles também tinham nomes e não eram gente...será? Será que
ela era bicho de estimação ou animal de trabalho? Jandira não tinha
capacidade intelectual para tais questionamentos, mas era capaz de
sentir sua perturbação latente. Não ousava perguntar. Decidiu que
não era, até porque, lembrava-se, sabia aritmética. Dava aulas de
aritmética. Ensinou, assim impôs essa como sua realidade e memória
construídas, a todas as pessoas que julgava importantes na cidade. A
gente da casa ria dela por isto. Ela se recusava a ver e ouvir o
escárnio, virava o rosto, saía de perto.
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Chegou, porém, o tempo de escassas forças físicas, tempo de
sua pouca valia. Morreu Madrinha, morreram os mais velhos. Os
costumes, então, outros. Jandira foi deixada no asilo, para ela a mais
aviltante das soluções.
Depois disso, idosa, Jandira passeava pelas calçadas das ruas
com roupas limpas e bem passadas, batom mal posto nos lábios,
riscos escuros nas sobrancelhas e colares a lhe enfeitar o colo seco. À
tiracolo, bolsa com velhos cadernos e tocos de lápis. Dizendo-se
professora, contava ter dado aulas para as pessoas importantes que
nominava, ensinando-lhes regras de três e de dez, números irmãos,
algarismos goianos... Revoltava-se contra sua realidade de vivente do
asilo junto com outras pessoas por ela qualificadas como bobas (será
que elas eram gente?, indagava-se). Enganava-se Jandira, viveu no
asilo com cuidado e liberdade como jamais experimentara em sua
vida. Quando morreu, a família a quem tanto serviu e que há anos
não via a enterrou entre os seus, como se dela fosse parte. Um
último gesto de fingida bondade? Não sei. Houve quem comentasse
sobre o quanto foram bons e magnânimos a velha matriarca e os
seus e sobre quanta sorte teve aquela boba. Há ainda quem
comente, pude ouvir. Será?
O fato é que Jandira, a que nunca existiu, só com muita
dificuldade aceitou para si a personagem para ela criada pela
conveniente hipocrisia.
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Alessandra Barcelar | Historiadora, vive em São
Paulo, onde nasceu e atua na área da Saúde.
Colaborou para revistas de literatura como
Amálgama e Revistas Luso-Brasileira. Participou do
laboratório de escrita criativa com Evandro Affonso
Ferreira. Atualmente integra o projeto de leitores
voluntários no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e
Contadores de histórias na Rede Social Senac.

as grandes pessoas da minha vida

V

eja ali. Encarquilhada sobre a surrada carteira de ferro
pintada em cinza, Fábia termina a redação do relatório.
Vejo empenho em Fábia. Alguns ônibus — da janela se viam —
passavam levantando o pó da rua escondida. Caneta vermelha e os
pés descansam na carteira que habita o espaço de sua frente. As
carteiras continuam de ferro. As carteiras continuam cinzas, apesar
do vermelho da caneta e do empenho de Fábia. Daqui de onde estou
agora, vejo que Fábia é sozinha. Que sua blusa esconde no colorido
feroz um desprezo de seios. Olho para o ventilador no teto. Fábia
parou um instante para enfiar o bocal da caneta no orifício que dá
para o labirinto esquerdo no seu ouvido. Fábia esperava alguma coisa
em sua vida, pacientemente. Olhei-a, novamente. Fábia retira o
excesso de cera.
Saio. Vou pegar um café no térreo.
No elevador, encontro-me com Carla Patrícia. Chegou vestindo
um azul fazendo dobras na pele. Um pouco acima do peso ideal,
rechonchuda, a vestimenta lhe apertava o par de enormes peitos.
Tinha peitos e fingia sabedoria indo ao doutorado toda terça-feira lá
na capital. Carla Patrícia também era sozinha. Carla Patrícia esperava
alguma coisa da vida, assim, assim... Com ela, entrou também a
Cláudia Janete. Eu não gosto da Cláudia Janete. A culpa é daquela
banha toda despencada logo abaixo dos seus peitos despencados.
Uma barriga asquerosa, horrível. Cláudia Janete é a expressão
máxima da falta de amor próprio. Ela não se ama. Tenho certeza
disso. Todos têm. É uma banha purulenta. Asquerosa, repito. Podem
me chamar de preconceituoso, mas Cláudia Janete vai permanecer
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sozinha por causa dela mesma. Ninguém vai amar aquela banha toda.
É excesso demais. É redundância em matéria de gordura. E o pior é
que Cláudia Janete sempre me cumprimenta quando chego ao
trabalho. Eu finjo que gosto dela e que tenho respeito. Pego até na
mão dela. Cláudia Janete parece que passa sebo na palma da mão. Eu
não gosto da Cláudia Janete. E a culpa, todo mundo sabe, é daquela
banha toda despencada logo abaixo dos seus peitos despencados.
O elevador chega ao térreo. Vejo as duas tomarem a direção
da portaria. Sigo meu caminho. Dou de cara com quem? Com ele,
Andielson Prestes. Andielson Nunes Prestes de Ramos, 47 anos,
natural de Bodocó-PE, atua na área de Marketing Pessoal,
relacionamento político e com pesquisas de opinião. É administrador
de empresa com MBA pela Oxford, sendo pioneiro na região no ramo
de agências de propaganda. Sendo assim, a conclusão que tiramos,
logo de cara, é a de que Andielson labuta com o "improvável", i.e.,
com gente. E isso basta para explicar a razão pela qual Andielson até
hoje não aprendeu a lidar com o humor do Ego, seu totó. Você
concorda comigo? Esquece! Ali está o Tom, com sua eterna cigarrilha.
Ele botou a culpa no León Pinelo. A Amazônia não tinha nada de ser
este tal Paraíso Terrestre. “Deus não é brasileiro, minha gente!”,
dizia.
Fito a moça da recepção. O nome dela é Islana Gracy Joiyce.
Imagino pequenas narrativas com uma personagem que possui esse
nome, por exemplo: “Raios de sol apontaram dentro do quarto de
Islana, que de chofre foi ao espelho. Quis averiguar possíveis rugas
ou olheiras ou marcas feitas pelo travesseiro de algodão. Levantou a
camisola de seda e apalpou os seios de pêssego. Não encontrando
nódulos, despiu-se completamente. Procurou pelo sabonete
antigermes, escovou os dentes com escova automática, pôs a touca
sobre a cabeça e banhou-se. Delicadamente, atiçou a circulação com
uma bucha vegetal trazida do Marrocos. Lavar o cabelo só dia sim,
dia não. Hoje é terça. Portanto, dia não. Pesquisou o sabonete líquido
de leite de gnu africano, bom para evitar flacidez precoce. Passou
quarenta e dois minutos mais 34 segundos sob o chuveiro e não
pensou no povo etíope sem água para beber. Islana ainda urinou e,
por fim, preveniu-se contra o “boi” que poderia vir hoje ou amanhã.
Usou aquele com gel e abas. Com a toalha enrolada no corpo, foi em
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direção à mesinha de perfumes. Perfumou-se. Sutiã, corsário, blusa
de babadinhos, óculos contra-UV, lápis, rouge, batom, pulseiras,
anéis, brilhos, brincos, unhas, misses, piranhas, um mocassim e uma
tri-fil bege. Islana Gracy Joiyce ia tomar café.”
Dou risada das coisas que penso. Por dentro, sou muito
engraçado.
— Bom dia, Anália.
— Bom dia, seu Gilberto.
Café com pão logo cedo. Para inchar e queimar, já que a vida
andava mesmo era muito murcha. Anália era uma mulher de meia
idade que tinha uma raiva do Marquês de Pombal. Lá pelos seus
dezesseis ou dezessete anos de idade é que Anália viu pela primeira
vez um livro em sua frente. O primeiro e o único, diga-se de
passagem. E diz até hoje nas rodinhas de amizade dominical ou nas
da manicure quinzenal que era um tal de Quaresma que ia para todo
canto defendendo uma língua que era uma língua de índio dizer. O
tupi. Anália diz também — e diz sempre — que leu o livro todinho e
que ficou curiosa e que pesquisou umas duas olhadas numa
enciclopédia atrasada, velha e empoeirada que tinha na escola e que
foi a única vez que ela havia ficado tão interessada assim com as
coisas da escola. Lembra que tinha sido tudo por causa do Marquês
de Pombal, um homem que na imaginação dela devia andar sempre
com uma roupa cor de tangerina, com um chapéu de penas de pavão
e um bigode grande lhe fazendo o desenho do contorno da boca. E
que devia ser mal, muito mal. Foi a única vez que Anália se rebelou
nessa vida. E era nessas mesmas rodinhas de amizade dominical ou
nas da manicure que ela abria a boca, inflamada num orgulho
obsoleto e imprestável, e proclamava:
— Os brasileiro devia era de dizer era o Tupi!
Pobre Anália! Santa ingenuidade! Bom trabalho, minha
querida! Na fila do café, esbarrei-me com Jorge Maurício da
Assessoria Técnica. Contam as más línguas que um dia a mulher de
Jorge Maurício foi comprar o pão deles de cada dia na padaria
Regimone, uma rua depois da deles. Chegando lá, observou que o
carro do homem alto e careca esperando o saco de pão na fila estava
com um amassado na porta do carona. A mulher de Jorge Maurício
não perdeu tempo. Olha, meu marido, o Jorge Maurício, é um ótimo
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funileiro e pode dar um jeito no amassado ali na porta do seu carro,
disse a mulher de Jorge Maurício. O homem alto e careca acenou um
sim, ainda meio afobado com a ideia de ter de gastar mais dinheiro
com aquela baranga de carro. Mas a mulher do Jorge Maurício não
perdia tempo e repetiu a indicação do serviço de lanternagem no
qual o Jorge Maurício tinha se especializado. O homem alto e careca,
já com o saco de pão em uma das mãos pagando já os dois reais de
pão, acenou um sim mais afobado que da primeira vez que acenou o
primeiro sim. Mas a mulher do Jorge Maurício não perdia tempo e
acabou se esquecendo da fila e do saco seu de pão e seguiu o homem
alto e careca até o carro e fez análise com as mãos, apalpou, fungou,
sentiu, alisou e por fim disse que o Jorge Maurício, seu marido, é um
ótimo funileiro e que ele podia dar um jeito no amassado da porta do
carona. O homem alto e careca acenou um sim, mais afobado que o
ainda afobado da outra vez que tinha sido talvez a terceira ou quarta
vez da indicação. Finalmente, já dentro do carro, o homem alto e
careca deu a partida, acenou um último sim muito mais afobado que
o sim da terceira ou da quarta vez à mulher do Jorge Maurício que
não perdia tempo e que se preparava para passar o orçamento do
serviço que o seu marido, o Jorge Maurício, podia fazer no amassado
da porta do carona do carro. O homem alto e careca, sem titubear e
sem acenar um derradeiro sim meio que deveras muito mais que
afobado com a ideia de ter de tirar dinheiro do salário já desgraçado
demais que ganhava como funileiro na Oficina Martelinho d'Ouro
que ele mesmo tinha aberto no mês passado, acelerou forte de fazer
cantiga com os pneus. Feliz por não ter perdido tempo, a mulher do
Jorge Maurício foi, agora sim, receber o saco de pão que se
encontrava já sobre o balcão da padaria Regimone. Enquanto isso, o
seu marido, o Jorge Maurício, colocava sobre a geladeira, na cozinha
de casa, o dinheiro do pão de amanhã. Mas isso, dizem, foi há
bastante tempo.
Um duplo — pensei, ao me aproximar da máquina de café.
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Anthony Felipe | Nasceu em Ponta Grossa-PR em 12
de agosto de 1999. Começou a escrever —
conscientemente — poemas em 2014, mas, com o
tempo, contos e crônicas apareceram subitamente.
Um bocado de seus escritos podem ser encontrados
em http://carvedinit.blogspot.com.br/.

toques fúnebres clássicos parecem ir com a melancolia
metamorfoseando alegria

e

u ainda não tinha ido tomar banho e acabara de chegar
do trabalho com cheiro de cansaço e suor de um dia todo
debaixo dum poderoso sol que torrava qualquer ideia mirabolante
que eu tivesse e ainda morava num quarto no fundo da casa duma
velha amiga da minha, já falecida, mãe. quando cheguei deitei no
gramado de trás da casa olhando para o céu com poucas estrelas,
poucas estrelas firmes e brilhantes como um sonho de verão que
nunca houvera sido escrito. nos meus diálogos mentais nada vinha
além de cocaína e traficantes e até umas piadas de sarcasmo
horrível. estava eu com os miolos cozidos. minha roupa suja e dura
pesava no meu corpo e com a temperatura da noite baixando eu
começava a sentir um frio tremendo de quase bater os queixos,
alisava com as mãos os braços grudentos com pó de construção e
suor. aquilo tudo como um pasta sobre meus pelos amarelados,
tostados pelo sol e a pele vermelha como uma bandeira comunista —
dizendo que a foice e o martelo estavam em minhas mãos até pouco
tempo atrás. deslizei dentro do quartinho pequeno revirando minhas
caixas de roupas buscando uma calça de pano fino e uma camisa
qualquer pra vestir, peguei uma cueca e a toalha que estava
estendida no encosto duma cadeira.
tomei banho e voltei.
a velha, que era muito próxima a minha mãe, havia-me
deixado morar ali por um tempo sem pagar nada — mesmo que eu
quisesse pagar —, nada me agradava em ficar ali até porque eu e ela
não tínhamos qualquer ligação que não fosse minha mãe, aquilo me
deixava consternado comigo mesmo. apesar de tudo, existia um
pequeno e velho piano, jogado às baratas mas ainda bom, na parte
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de trás da casa onde eu geralmente ficava boa parte do tempo que
tinha livre. há alguns meses eu havia começado a tocar as teclas do
piano, apreciando cada peculiaridade de cada som, de cada nota, de
cada trêmulo gesto dum maestro imaginário que eu espelhava num
idoso grilhalho com problemas nas mãos e um sorriso de fadiga
indizível. depois de um ou dois dias eu havia começado a fazer
movimentos usando as duas mãos já, juntas, quase que
simultaneamente ainda que saíssem constantemente de sintonia
devido ao meu problema motor do lado esquerdo do corpo. meus
lábios fremiam a cada nota correta e simultânea e nada podia dar
errado quando eu estava debruçado naquele piano corroído por
minha sede de música. minha sede por algo que não fosse a miséria
da vida de todos, minha própria miséria que era esquecida em cada
miserável nota. sentia-me como mozart, sentia-me como brahms,
sentia-me como beethoven, só que vivo. eu estava vivo e podia fazer
muito mais que já fazia. sim, não era muita coisa, somente dedilhava
algo nas teclinhas de marfim e as cordas vibravam e eu não usava os
pedais corretamente. nem sabia sequer se os pedais funcionavam, se
eles existiam, pra quê eles serviam. e eu não tinha ninguém para me
dizer isso.
tudo já era escuro e a velha ouvia o piano tocar erroneamente
enquanto tomava seu café, a fumaça cobria toda sua frente e ela
soprava aquilo, então, tomava um bom gole do café quase querendo
tapar os ouvidos. mas eu continuava lento e depois rápido e rápido e
rápido e mais rápido e daí lento, uma peça, uma peça digna dos
grandes palcos, diriam para mim VOCÊ ERRA TUDO, NÃO SABE
TOCAR e eu diria OLHE O NOME DA PEÇA e apontaria para o cartaz
bem acima da minha cabeça e do meu piano que não era meu e
todos leriam “sonata para piano desafinado no. 29”, menearia com a
cabeça, tudo isso com os dedos ágeis, lentamente e gradativamente
ou SUBTAMENTE rápidos. balbuciando minhas tristezas. e eu
prometeria não me irritar com as tossidas dos velhos grisalhos da
platéia. lá estava eu, cansado depois dum dia de serviço brabo,
tocando com os dedos duros as teclas do pianos com o som agudo
saindo latejando na minha mente a ideia de ser um pianista. o que
me fez lembrar de escritores. o que me fez lembrar de livros. um
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pianista, eu tinha belas mãos, firmes e grandes, os dedos esguios e
longos, como que feitos para deslizar pela pele duma mulher.
fenecendo com o piano meus dias se passaram e tive que
arrumar um lugar fora da casa da velha pra viver. fiz isso e acabei por
ficar longe do piano. percebia que minhas mãos sentiam total falta de
algo como aquele piano para tocar, já que eu não tinha uma mulher
para tocá-la eu havia começado a escrever coisas à mão. caneta e
papel. mas nada superara as teclas lisas do piano. lisas e sem cor,
velhas, como um familiar, era como se o piano estivesse morto e meu
sentimento de luto se espandisse por tudo e sequer eu tinha como
vê-lo descer no caixão até a sepultura vedada por concreto, com
terra e grama por cima e somente uma fotinha na losa ou somente
algumas notas talhadas ou pintadas ou as duas coisas.
tempos se passaram, acho que um ano e algum tempo mais.
escutei o telefone tocar, estava a uns seis metros do chão em cima
dum andaime que oscilava conforme eu me postava sobre ele. o dia
era nublado e as cores pareciam todas mortas assim como minhas
ideias que não vinham, nada vingava do meu trabalho, nenhum
tempo fazia com que meus músculos se desgastassem e eu parecia
mais vivo e morto que qualquer pessoa viva ou morta. empulerei-me
nos pedaços de ferro dançantes e me jogando de um proutro cheguei
ao chão e atendi o telefone.
“pronto!?”
“sr. grol?”
“ele mesmo”
“com pesar comunicamos que sua tia acaba de falecer”
“ana??”
“sim”
“onde ela está?”
“ligamos pra funerária e eles levarão ela, você pode ir até lá
pra saber mais”
“tudo bem, mas me diga algo, quem é você?”
desligou.
depois disso tudo se foi como uma folha seca no vento de
outono no parque que eu sempre costumava ir para ouvir as mais
indignas e silenciosas mensagens minhas para mim mesmo.
costumava lá ter as ideias para sons, mesmo sem o piano eu ainda
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gravava na mente o que cada tecla fazia e depois de um tempo
analisando o que ocorria com som quando acionava um dos pedais e
depois o outro descobri por fim suas utilidades e assim o som saía
como tinha que sair, obviamente que eu não havia parado de errar as
notas mas não era uma coisa que não percebia, pelo contrário,
depois dum belo tempo passei a fazê-las por gosto. por puro
sarcasmo com as coisas limitadas. assim mesmo estava sem o piano
para praticar e quando tinha a oportunidade ia até o conservatório e
roubava o pouco que podia namorar um piano o qual não me
pertencia nem emocionalmente. as coisas eram lindas porém tristes.
era como perder o amor da minha vida pelas minhas próprias mãos
amadoras.
velei e enterrei titia. no testamento não me deixou nada.
sequer o piano corroído e ainda, inutilizado. minhas digitais inda
estavam nele pois percebia-se de longe que nunca fora limpado
depois que sumi de lá. vi ele pela última vez quando velei-a.
passamos a noite em claro, e sozinhos boa parte do tempo. as
pessoas abandonaram-a e já que estava morta resolvi tocar um
pouco de piano pra ela. comecei a oscilar e depois me lembrei dum
pedacinho da primeira sonata de brahms e tentei reproduzí-la.
demorei algumas horas e não tinha as partituras, ia somente
tateando os sons, as notas me vinham à mente, meus dedos firmes e
leves tocavam a parte mais melancólica, lenta, quase sem precisar
agilidade, somente ritmo, somente o vento soprando enquanto a lua
deitava no céu e se acabava no nascer do sol.
na hora do enterro as pessoas chegavam e íamos saindo todos
para enterrá-la. os toques fúnebres dos trompetes diziam que eu
também morria.
por mais que não tivesse ficado com o piano fui o último a me
despedir. e fiquei ainda olhando pra losa tentando entender
qualquer coisa que não me foi permitido. quando eu saí do cemiterio
o tempo se abriu como uma mochila de drogas e vi que se lamentar
podia ser a coisa mais plausível que me sobrara, porém chorar seria
desprezível até pra mim. somente fui embora andando errante, como
uma nota ou uma troca de teclas que não aprendi.
***
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numa noite fria e cruel em que eu fumava meu cigarro e nada
mais poderia dar certo bateram à minha porta com violência. por
vezes eu escutava batidas mas sempre vinham da minha mente que
sempre necessitava achar que alguém procuraria-me para dizer
qualquer coisa. meus parentes morriam como um efeito dominó e eu
não estava distante do fim, minhas relações fora isso eram tão
escassas quanto pessoas vivas. e não preciso nem falar das mulheres.
senti o coração dar uma acelerada e daí, então, parar um pouco e
voltar ao normal, continuei vivo e sem parada cardíaca. abri a porta e
olhei pelo fresto. abri totalmente e deixei entrar. só tinha vindo me
entregar um papel. saiu porta afora e fiquei ali encarando aquele
papel de carta dobrado, esperei a poeira baixar e abri. uma letra
horrível, foi difícil decifrar. então, li. dizia sobre os bens de minha tia,
os quais tinham sido doados todos, falava dos quadros e dos
instrumentos que tinha. não dizia sobre nada relacionado ao piano
pois os instrumentos estavam listados. acabei por nem reparar na
cara de quem veio me entregar e esqueci disso por completo. bom,
não mudava muita coisa aquilo.
acabei caindo na cama e apagando.
logo cedo batiam à porta com violência novamente. levantei
cambaleando e abri a porta escancarando-a, estava somente de
cueca e dois caras seguravam um grande piano velho contra o chão.
eu via que não era o meu. não era o meu piano velho. que também
nem era meu. eles rapidamente jogaram o piano pra dentro e
sumiram. assim mesmo, rápido mesmo, como meus dedos. fechei a
porta e olhei praquilo.
minhas costas se eriçaram. sentei-me de cuecas num
banquinho perfeitamente feito praquele movimento. toquei a
mesma sonata de brahms. meu cigarro dançava na boca. a fumaça
preenchia tudo à minha frente. os toques pareciam vindos duma casa
de madeira.
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André Giusti | 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 www.andregiusti.com.br.

álcool & nicotina

M

ário e Marion namoraram dois anos antes de se casar.
Moravam em Niterói, trabalhavam no Rio. Ele no Museu
da Imagem e do Som, ela no Histórico Nacional. As afinidades
começaram aí, pelos museus. Depois descobriram outras: dormir de
bruços, cinema novo, Rubem Braga, alho e orégano, meia sem
elástico e foto preto e branco foram apenas algumas, serviram bem
para o início. Mário e Marion namoraram dois anos antes de se casar.
Moravam em Niterói, trabalhavam no Rio. Ele no Museu da Imagem
e do Som, ela no Histórico Nacional. As afinidades começaram aí,
pelos museus. Depois descobriram outras: dormir de bruços, cinema
novo, Rubem Braga, alho e orégano, meia sem elástico e foto preto e
branco foram apenas algumas, serviram bem para o início.
Eles se conheceram na barca das seis. Mário perguntou se
Marion gostaria que ele segurasse um embrulho da Mesbla que ela
carregava, parecia pesado, na hora ele achou. Nem tava muito, não,
lembrou Marion tempos depois, foi pra me cantar mesmo.
Destinos cruzados, a pessoa certa na hora certa da vida — eles
pensavam — e Mário pediu Marion em namoro bem no meio da
Baía, na barca Martin Afonso. Mas não foi assim tão de repente.
Demorou uns três meses, entre Niterói e Rio, para que ele se
declarasse. O pedido de casamento também foi feito na barca, só que
na Vital Brasil, enquanto ela manobrava na Praça XV. Mas aí a
situação era mais séria. Marion pediu tempo para pensar. A resposta
veio na barca do dia seguinte, a Icarahy.
Marion e Mário não casaram na realidade. Foram morar
juntos. Normal, eles acharam, quase todo mundo achou. A família
dela ficou meio assim, a avó, para dizer a verdade, mas depois
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aceitaram, ele era bom rapaz, ela tinha juízo. Essa história de assinar
papel, não sei não, pode complicar, Mário dizia. Se não der certo, vai
cada um pro seu lado, sem ter antes que passar no juiz, dar dinheiro
pra advogado, Marion concordava.
Foram, pois, morar juntos. Ele queria se mudar pro Rio, pro
Humaitá, tentar ver a Lagoa esticando o pescoço na janela. Imagina,
ela rechaçou, agora que Niterói tem a quarta melhor qualidade de
vida do país? Alugaram um quarto e sala no Fonseca.
Um ano se passou feliz, sem a chancela civil. Os dois
atravessaram a Baía juntos, superaram o dia a dia. Mais fortes que o
tédio, driblaram a rotina. Iam ao cinema, ao teatro, recebiam amigos,
jantavam fora. Aproveitaram o dólar estagnado, viajaram pra Disney
e ainda estavam pagando a quinta das doze prestações à agência de
turismo, quando um dia Mário chegou em casa de saco cheio com
alguma coisa que não vinha ao caso. Jogou as chaves em cima da
mesa. Marion, na cozinha, pensava no que iriam comer.
Ela foi até a sala e perguntou algo sobre salada de batatas com
ou sem salsinha. Mário estava junto ao bar, no canto, preparando um
uísque e não respondeu, ou porque não ouviu ou porque não quis.
Marion voltou calada à cozinha para tratar das batatas. Conseguiu
ouvir a bebida derramada outra vez no copo. Mário preparava a
segunda dose. Ela deixou vasilhas em cima da pia e, novamente na
sala, sentou-se no braço do sofá. De costas, o marido não percebeu a
presença que o fitava incomodada. Você bebe demais, ela comentou
num tom de profundo desagrado. Mário se virou, o quê? Na face
expressões de enfado e espanto de quem não entende o sentido de
certas colocações. É isso mesmo, você bebe demais, insistiu Marion,
agora mais convicta. Mário mexeu o gelo com o dedo, virou um gole
e ficou segurando o copo, enquanto não lhe vinha à cabeça uma
frase com a qual também pudesse recriminar a mulher. Até que
encontrou. Bem, e você fuma demais. Com isso estavam quites, na
opinião dele. Não para Marion, que acabara de acender um cigarro e,
soprando a fumaça, mandou a réplica, muito menos do que você
bebe. Mário riu, irritado, só queria ficar calado e agora precisava
devolver aquilo. Claro que fuma, vê se eu trabalho ou ando pelo meio
da rua com um copo na mão. Virou de costas. E tinha mais, já que ela
começou. Entortou o pescoço pro lado, de forma que fosse ouvido
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melhor. Fora tudo isso, eu não fico bebendo na cama depois de fazer
amor, mas você acende um cigarro e polui o quarto inteiro. Marion
deu o assunto por encerrado e apagou o cigarro. Acendeu outro
cinco minutos depois, antes de tomar banho. Mário ficou na janela,
olhando a noite, tomando a quarta dose. Jantaram calados,
dormiram sem se falar.
A partir daí, os diálogos encurtaram e o silêncio aumentou
entre os dois. Um dia, Mário discutiu no museu, veio calado na barca.
Chegou em casa, tomou quatro doses, começou a enrolar a língua e,
bêbado, nem tirou a gravata para jantar. Aflita, Marion não
perguntava nada. Acendia um cigarro atrás do outro e assim pedia
explicação.
Uma nuvem azul pairava sobre a sala. Mário terminou de
comer e foi deitar. Não tomou banho, não trocou de roupa, menos
ainda deu boa noite. Beijos antes de dormir já não existiam, nem
dele, nem dela. Marion arrumou tudo, deitou, apagou a luz. Mário
roncava. Ela acendeu um cigarro, enfumaçou o quarto. De tanto
tossir, ele acabou acordando. Mas que merda, resmungou, e foi
dormir no sofá.
A cena virou chavão: o copo na mão dele, o cigarro entre os
dedos dela. Porra, não sabia que eu bebia? Bosta, não sabia que eu
fumava? Eram as únicas questões às quais se submetiam. Então, por
que casamos? Perguntaram um pro outro, vozes alarmadas,
exatamente ao mesmo tempo. Quanto mais crise, mais bebida, mais
cigarro.
Enchi o saco da tua língua enrolada, do teu bafo de cana, dos
teus vômitos no banheiro, do teu pinto mole por causa dos porres,
Marion explodia e puxava tragadas. Cansei dessa fumaça
impregnando as paredes, dos teus dentes amarelos, do teu hálito de
tártaro, do teu peito rosnando na cama, da tua boca igual a um
cinzeiro, Mário devolvia, mexendo o gelo.
Naquela noite, Marion chegou sozinha em casa. Mário não
apareceu na estação, no horário de sempre. Pela primeira vez vieram
em barcas diferentes desde que se conheceram. Ele apareceu quase
duas horas depois e deu com ela na poltrona, cigarro na mão,
soprando a fumaça na penumbra. Mário entrou sem dizer nada e
preparou uma dose. Copo cheio, encarou Marion, raivoso, via-se nos
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olhos amortecidos por outras doses na rua. Ela soprou a fumaça na
direção do rosto dele e o cinismo foi o troco para o olhar do marido.
Mário virou o copo, bebeu tudo praticamente em um único
gole e com um movimento leve matou aquele restinho que fica no
fundo, abaixo dos cubos de gelo. Foi para o quarto e trancou a porta.
Marion intrigada escutava da sala o barulho do guarda-roupa sendo
remexido. Ouviu a janela ser aberta com rispidez e Mário gritando
logo em seguida, olha só o que eu estou fazendo com a porra dos
teus cigarros. A janela do quarto era colada na da sala, de forma que
pôde assistir ao marido destemperado abrir dois pacotes de Minister
que ela comprara para estocar no fim de semana. Mário abria cada
maço, quebrava um por um dos cigarros e os jogava pela janela,
gritando toma, sua tabagista inveterada, olha aqui ó, sua boca de
cinzeiro, espia só o que eu tô fazendo, sua acionista da Souza Cruz,
vai morrer em paz de câncer no pulmão, vai! Possessa, Marion não
teve dúvida, ah é? É isso que você quer então, não é? Amassou o
cigarro aceso no cinzeiro e tratou de trancar também a porta de um
pequeno hall que ligava a sala ao quarto. Foi até o bar, pegou uma
por uma das garrafas de uísque, abriu todas e colocou-as lado a lado
no parapeito da janela. Começou também a gritar, olha aqui ó, seu
cachaceiro, e berrava para o marido, mostrando uma garrafa de
ponta cabeça, todo o conteúdo sendo defenestrado. Olha só o seu
Chivas Reagal onde vai parar, agora o Ballantine’s 12 anos, e a edição
especial do JB 25 anos, espia só, e despejava todos até a última gota.
Ficaram assim um bom tempo, lançando na noite de Niterói
uísque e cigarros estraçalhados. Os vizinhos apareceram nas janelas,
juntou gente na calçada, êta mundo bom que chove pinga,
comemorou um bêbado lá embaixo, joga aqui tia, mais pra direita,
gritava um outro pinguço, abrindo a boca para o alto, manda um
maço inteiro desse aí pra nóis, tio, berrava o mendigo da rua.
Terminado o espetáculo, ela dormiu na sala. Fumou ainda os
dois últimos cigarros do maço que trazia consigo e que escapou da
fúria do marido. Ele dormiu trancado no quarto, depois de virar uma
garrafinha de Jack Daniel’s escondida no bolso de um paletó
guardado no armário. Talvez tenham chorado, ninguém sabe, eles
não disseram.
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Só se falaram de novo na semana seguinte, quando um avisou,
o caminhão vem aqui às oito pegar minha mudança. Tudo bem, eu só
faço questão da poltrona, respondeu o outro.
A última vez que se viram foi na entrega do apartamento ao
senhorio. Depois disso, nunca mais.
Nem na barca.
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Gustavo Rosa | Nasceu em Novo Hamburgo-RS, em
1992. É tradutor, professor e graduando em Letras pela
UFRGS.

aramaico, meu amor
uma merda mas dá pra publicar, ele disse, logo depois de
girar a chave e puxar o freio de mão, resolvi não responder
mas ele arrebatou, Não é nada, me desculpa, eu li e é uma merda; fiz
questão de não responder e me concentrei em olhar para a rua
praticamente deserta no frame que formava o para-brisa do carro,
Não fica assim, a literatura é difícil mesmo, muita gente boa já
escreveu muita coisa ruim, acontece, ele disse, puxando um cigarro e
abrindo o vidro da porta até a metade, Outra coisa, o teu
personagem é contraditório ao revés, sabe? não sabia mas resolvi
calar, me fixei no detalhe em prata do porta-luvas e comecei a
arranhar de leve com a unha do indicador, Sujar um texto com sobras
conscientemente é uma coisa, o teu personagem é um lavador de
pratos, nunca leu um livro e parece que saiu de algum protótipo
melhorado do google tradutor, sabe? ele tragava o cigarro como se
faltasse o ar e como lembrava um porco na frente da direção, um
porco fumante, a camisa enterrada na cintura de propósito e a calça
jeans justa para parecer mais novo, Escrever em português é uma
merda, o negócio é escrever em inglês, meio caminho andado,
ninguém lê em português, Portugal é o cu da Europa, e o Brasil é
quase o pulmão do Graciliano Ramos, aqui ou em qualquer lugar, tá
todo mundo cagando; me restringi a pensar que se soubesse
aramaico poderia mandar ele tomar no cu e baixei completamente o
vidro da porta com o intuito de agilizar o processo para caso
vomitasse, arregalei os olhos e assenti com a cabeça uma vez, Não
gosto nada dessa ideia de ter que publicar esses babacas pra poder
vender alguma coisa, e não acredito na redenção da arte, tu
acredita? achei melhor responder que sim porque gostaria de ser
artista quando tinha dezessete anos, mas calei ao fazer um
movimento rápido com o pescoço que mais pareceu um não,
Demorei alguns anos pra descobrir mas o que importa mesmo é o
dinheiro, o resto é groselha, tenho muitos amigos escritores e

É
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artistas e não sei qual é o mais babaca, tudo uns baba ovo do caralho
que nunca lavaram uma louça na vida e ficam de filhadaputice de ah
a vida é foda é foda demais, sou especial demais pra viver e pra
piorar acabam com pena de pobre e com a gengiva inflamada sem
nem conseguir sair de casa, é foda; o cigarro já tinha acabado e ele se
recostou no assento com as mãos entrelaçadas atrás da banco, Mas
meu, olha só, não te preocupa, vou te publicar, só queria que tu
soubesse de antemão que a literatura não muda o mundo, sabe? ele
tinha uma barba rala e grisalha que lembrava um javali, e, na
bochecha, uma pinta oval e gorda; de relance, dei uma olhada no pau
dele, baixei a cabeça e abri o facebook no celular, ele ameaçou soltar
um espirro mas se segurou na porta a tempo; e eu arrisquei, quer
subir?
Tateei até a porta do apartamento e depois de abrir com
dificuldade entrevi o corredor escuro, bati com a canela na primeira
caixa esquecida mas encontrei a luz com relativa facilidade, Bonito
apartamento, ele disse, olhando ao redor; agora já era nítida a
extensão dos ombros acobertados pelo blazer cinza de botão aberto
e a ostensiva barriga modelada pela camisa xadrez vermelha e preta;
fui até a cozinha e ofereci alguma coisa para beber, Vinho, ele disse,
respondi que não tinha vinho e caminhei até o quarto com metade
de uma garrafa de uísque; tomei um golaço de cara feia e sentei na
cama de pernas cruzadas, ele demorou mas me seguiu, acendi a luz
do abajur, Sabe, nem te estressa, a literatura é importante, mas não
é mais do que consertar sapatos ou limpar o chão de uma biblioteca,
ele disse, num tom beirando o toscamente risível enquanto olhava
minhas roupas espalhadas e os poucos livros atirados no chão;
ofereci uísque e pedi pra ele sentar do meu lado, ele não respondeu
e se abaixou em direção aos livros; imaginei o sorriso amarelo e
empertigado por detrás da bunda minúscula, Esse aqui do Tchekhov
é uma tradução do francês, ele disse, virando o rosto e abrindo um
sorriso de dentes infantilmente brancos; me deu as cotas, de cócoras,
e continuou mexendo nos livros, o pescoço quase inexistente; dei
mais uma bicada no uísque, larguei a garrafa ao pé da cama e avancei
na direção dos ombros largos de javali, pus meus braços ao redor do
pescoço massudo e enfiei as mãos até encontrar o peito mole e
peludo por debaixo da camisa afundada na cintura, Que merda é
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essa, velho, porra, não sou viado; ele se desvencilhou e num
empurrão másculo me atirou na cama; soltei uma gargalhada gutural
e deslizei os braços cansados para trás sentido a seda acolchoada na
palma da mão, Olha, tudo bem, entendo, só preciso ir, não sabia que
tu era, ele disse, com certo enrubescimento; pode ir, a porta é ali,
disse, olhando pro teto, Olha, me liga amanhã e a gente conversa
sobre o livro, é um bom livro, não vamos perder ele assim; não
consegui esperar o javali terminar de falar e dei um pulo no pescoço,
enlacei as orelhas com as mãos e fechei os olhos, a barriga não
permitia uma aproximação sem que eu levantasse os pés e o
empurrei pra parede da porta do banheiro; beijei o pescoço
enquanto alisava o pau pequeno, me come forte, disse, ele não
respondeu ofegante, me come, me come forte, ele tentou se
esquivar mas consegui tascar um beijo na boca adocicada e senti o
gostinho de tabaco até então controlado por aquela conversa de
merda; ele puxou minha cintura com força e apertou minha costela
com raiva enquanto rasgava minha camiseta favorita; ainda tive
tempo de sussurrar isso, assim e caí na cama por cima do porco
suado — ele me comeu, comeu por uma hora sem camisinha e
perguntou seguidas vezes se eu tava gostando, se era isso que eu
queria; me limitei a mirar a cabeceira da cama de alumínio fino e
assentir uma ou outra vez com a cabeça; era um mistura de javali
com porco, e eu só pensava na redenção da literatura e na
madrugada de São Paulo.
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marginais. Nasceu em 22 de janeiro de 1971, em São
Sepé-RS. Tem diversos livros publicados.

a geringonça

D

eu entrevero de gente. Todos queriam ver o resultado de mais
de trinta dias de trabalho. Foi um tal de cavouca daqui, cavouca
dali... Homens, mulheres e crianças, de olhos arregalados, formavam
um imenso círculo. No centro, um dos engenheiros desatarraxava a
cabecinha da geringonça. Eu era guri e fiquei impressionado: como
podia caber tanta água dentro daquilo que os doutores chamavam de
torneira...

taedium vitae

n

ão oferecerei resistência. não serei eu a desviar o curso dos
caprichos divinos. não que me falte vontade. não que não me
sobre indignação. apenas tenho tédio. falta-me ânimo. ficarei aqui
sentado enquanto este bafo quente varre o terreiro, enquanto os
vermes resfolegam na carne de pêssegos maduros que se
desprendem do pé, enquanto moscas azuladas e gordas cumprem
seu destino de depositar ovos em cães, homens e outros bichos,
enquanto o charque seca no varal, enquanto o charco se forma de
água, terra e bosta de galinhas que pisam e repisam seu fadário
burro... não serei eu a levantar daqui, a quebrar este encantamento
de coisas e animais que como que hipnotizados vivem e morrem, são
e estão, sem saber como nem porquê, quem apodrece e quem viceja,
quem é que escolhe isto ou aquilo... estou aqui sentado. não resisto.
não por mim, é que isto já foi decidido. então sigo parado, quieto. só
o meu pensar é que pulsa, mas isto não tem importância. de que vale
o pensamento se o esboço já vem de antes traçado? só me resta
esparramar-me, ocupar um lugar até que seja, de fato, obra conclusa
sob um revoar de corvos crocitantes: carne podre sobre terra fétida...
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o primo agnes
ramos crianças e não sei por que cargas-d’água brincávamos

Édaquilo. Ou temo saber. Eu era a mamãe pro papai que chegava

do serviço. Deitado, barriga no chão, sentia o corpo dele pesando
sobre o meu e seu pau, sob as calças, duro, e o meu endurecendo.
Sentia seu calor e seu hálito morno e seus lábios roçando nos meus.
Depois seria minha vez de chegar cansado pra mamãe que me
esperaria. Pra ele era indiferente ser o papai ou a mamãe. Pra mim
não. E ele nem desconfiava...
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Meio e Editora Apicuri, 2012) e A construção da
paisagem (crônicas, com Christiane Angelotti, Editora
Sapere, 2012), entre outros. Site e Twitter.

as sereias de copacabana

O

vapor cobria os edifícios da Avenida Atlântica. Um vapor
sulfúrico que irritava os nossos olhos. O calor tornava o ar
rarefeito e os nossos pulmões tinham crostas sólidas que tornavam a
respiração um inédito trabalho consciente. Era meio-dia e o verão já
contava algumas semanas. Os fogos tradicionais do réveillon de
Copacabana foram suspensos fazia uns treze anos, porque já não
revelavam beleza alguma na atmosfera atual do planeta. O nível do
mar subira, devido ao degelo dos pólos, e fora necessário construir
recifes de concreto a cerca de duzentos metros das principais cidades
litorâneas ao redor do mundo. Muitas sucumbiram e descansam suas
mazelas nas águas ácidas dos oceanos. O Rio resistira, mas estava
bastante mudado. Seu Cristo no alto do morro do Corcovado fora
providencialmente levado para a Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara,
para que fosse visto em dias mais brancos. O Rio era como uma
antiga Londres contaminada. Mas o frio dava lugar aos cinquenta
graus. Os bondinhos do Pão-de-Açúcar estavam desativados. A Lagoa
Rodrigo de Freitas secara e dera lugar a uma favela de palafitas sobre
um mangue mal-cheiroso que impregnava toda a zona sul da cidade.
Não chovia nunca, e isto era bom, porque a chuva agora incinerava
os lugares onde caía. As milhares de estações para produção de água
potável por meio de um processo de fusão dos átomos espalhadas
pelo mundo permitiam que ainda houvesse dois bilhões de seres
humanos no planeta. O alimento para toda essa gente também era
produzido em processo semelhante em estações semelhantes.
Estávamos no ano 2084 de Nosso Senhor.
Meio-dia e um minuto. Vejam, lá no mar, diz alguém no
calçadão, parece um cardume de peixes gigantescos. Não. Não é.
Olhem ali, há uma mulher na água. Ela está se afogando. A correria
começa e em pouco tempo uma multidão se aglomera. Cerca de
| página 51 |

| revista gueto · edição trimestral número três |

trezentas mulheres com rabo de peixe se deixam agonizar nas areias
ao longo da orla de Copacabana. Carros de bombeiro e ambulâncias
são chamados. As sereias soltam um grito dolente que atordoa os
nossos ouvidos. Alguns homens tentam se aproveitar da situação e
investem suas mãos nas partes expostas dos seus corpos, pelo menos
naquelas partes onde não identificamos peixe algum, mas são
atravessados pela agonia daquele grito e perdem completamente a
consciência.
— Josué! Grita alguém. Acorda! É uma voz feminina.
— As sereias morrem... Murmura Josué, enquanto tenta abrir
os olhos, mas a claridade o cega. Ele se levanta da areia.
— Josué, você dormiu bem umas duas ou três horas aqui na
praia. Está parecendo um camarão de tão vermelho. Assim vai passar
mal. Dá um mergulho, dá!
— Tive um sonho estranho, ou...
— É? Mais estranho do que aquele arco-íris sobre a Ilha das
Cagarras? É lindo, não?
— Céus! Um arco-íris que se derrama sobre a ilha e forma um
domo, como se existisse uma atmosfera nova ocupando aquele
espaço...
— Suas palavras são as palavras de um poeta, meu querido
Josué. Você tem alma de poeta. Diz a voz feminina.
— Poeta. Talvez. Um poeta diante de um mundo moralmente
triste prestes a acabar.
O que aconteceu em seguida é para nós difícil de saber. Muitos
foram os relatos e todos eles controversos. Escolhemos, portanto, os
pontos de concordância para ilustrar os fatos.
Josué caminha em direção ao mar, mergulha e, parece, tem a
intenção de nadar até a ilha. Uma onda vem se chocar contra ele,
que desaparece por uns três minutos. Dois ou três salva-vidas (houve
quem falasse que eram cinco) entram no mar para recolhê-lo. Nisto,
uma centena de banhistas se aglomera para assistir ao salvamento.
Passados cinco minutos, Josué é retirado do mar. Ouviram de sua
boca que uma sereia o salvou. Ouviram também que um dos salvavidas dissera ora bolas, esse aí me confunde com sereia e tudo, e
outro que deveriam levar o rapaz ao hospital para exame, porque
teria ele batido com a cabeça no fundo. Mas saber mesmo ninguém
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sabe muito, sequer se ele fora levado para o hospital. Do Josué,
talvez fosse melhor nem dar ouvidos ao seu relato de três dias após o
incidente. Estavam ele, uma mulher (a mesma voz feminina daquele
dia) e outras três pessoas — dois homens e uma menina de uns nove
anos —, naquele mesmo ponto da praia. Josué dizia que sim,
conseguira nadar uma boa distância, até perder as pernas (são as
suas palavras, talvez uma câimbra) e se afogar, quando uma mulher
de indescritível beleza, e aí, incoerentemente, descreveu a beleza
daquela mulher, olhos grandes da cor do sol, seios morenos e cheios,
cabelos dourados, um ventre macio e rabo de peixe, estendeu as
mãos para ele e disse que deveria acompanhá-la. Ela o levou até a
ilha e, sob aquele domo multicor que derretia, mostrou a cidade, a
Copacabana diante dele como ele tinha visto naquilo que parecera
um sonho. Finalmente, a sereia pediu para ele que fizesse algo para
evitar aquele futuro cataclísmico, aquele futuro no qual ela e muitas
outras sereias morreriam nas areias da praia, um futuro sem
esperanças também para a humanidade. Ele não soube o que dizer,
apenas mexeu a cabeça de forma afirmativa. Ela então o trouxe de
volta e o deixou perto da arrebentação. Depois não se lembra de
muita coisa, fora tudo muito rápido. Uma pancada, o resgate, o sol
no rosto, a multidão e a vontade de sair correndo da praia porque
estava morrendo de vergonha dos inúmeros olhares curiosos.
— E o que você pretende fazer, Josué? Pergunta a voz
feminina. Não escutamos a sua resposta. Vimos que todos riram,
depois os dois homens se levantaram e foram dar um mergulho, a
menina foi brincar de construir castelos de areia, e a mulher dona
daquela voz beijou a boca do Josué com uma mistura de admiração,
desejo, ternura e sal.
| do livro Rapsódias — Primeiras histórias breves, 2009. Versão atualizada. |
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afogados
água pura a primeira coisa que você coloca no copo e bebe
quando acorda. É água e ácido úrico que se misturam à água
da privada que leva para os esgotos os detritos recusados por seus
intestinos. É água que escorre da torneira e umedece a pasta menta no
momento em que a escova rasga seus dentes e tira cheiro e o gosto de
sêmen na boca. É água morna a limpar os resíduos de sono no canto dos
olhos não sonhados. É água fria e sabão que despertam seus músculos
adormecidos depois do sexo e leva da pele o sal do suor seco. É água
fervente, açúcar e café que se derramam numa xícara para te aquecer o
peito e dar coragem de enfrentar mais um dia. É água de colônia que
você usa na orelha e no pescoço antes de sair e deixar um pouco de sua
presença. É água lá fora que te obriga a levar o guarda-chuva para não
se molhar, para não ficar resfriada, para não pegar uma gripe ou
qualquer praga que mãe costuma rogar. É água cada poça que seus pés
encontram pelo caminho que acompanho por pensamento pelas ruas
de faíscas metálicas dos automóveis, trajeto sujo e turba. É água e cloro
seu ganha pão e onde você distribui seus primeiros e últimos sorrisos
falsos do dia que traça de uma raia à outra seu roteiro de sobrevivente
aquática. É água e cais o lugar por onde de vez em quando saio e caio
pelas tardes em bares ou num Café a beber camomilas e tarjas-pretas de
uma noite longa e uma vida curta. É água ou qualquer coisa branca que
extraio da mão ao reinventar um prazer proibido, escondido entre as
pernas, dentre os lençóis de uma cama que pode me segurar o dia
inteiro acompanhado apenas por um livro e a espera de seu retorno
para juntos abrirmos latas de água e cevada, talvez me levante e escreva
algo antes de você chegar, antes do ciclo cotidiano recomeçar. É água e
sal que me escapam aos olhos ao sentir que me afogo em meio à maré
de suas águas como uma Andrômeda acorrentada na orla do mar preste
a ser devorada por monstros marinhos, mas sei que você não tem
vocação para Perseu por seu pale blue eyes, ao pensar nisso, o
desespero me conduz à janela. Abro-a. Preciso de ar.

É
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Danilo Brandão | Nasceu em São Paulo e mora em
Londrina, interior do Paraná. É estudante de Jornalismo
na Universidade Estadual de Londrina. Tem textos
publicados em sites, revistas e jornais literários.

torta de frango

A

quele cheiro era foda. Ela fazia uma torta de frango que
queimava na parte de baixo. Toda sexta. Era religião. As
pessoas são, em geral, um agridoce entre engraçadas e estranhas. Às
seis, começava. Eu estava na primeira tragada da noite. Conseguia
distinguir sua silhueta através da cortina florida. Era com graça. Com
graça que ela se mexia no centro da cozinha. O centro do mundo.
Às oito. Era em ponto. Ele entrava a passos lentos e se jogava
no sofá. Pra tomar coragem. Os anos pesam como cadáver
apodrecido nas costas dos casais. Seu tórax explodia uma. Duas. Três.
Pela janela, eu percebia seu dorso corpulento. Na cozinha, ela fingia.
Gostava que demorasse pra aparecer. Emulava uma preocupação
com a crosta. A crosta da torta. Ela sempre tava lá.
Às nove, às sextas, eles iam para o quarto. Ali, eu imaginava.
Uma, duas, três tragadas. Quatro doses. A torta já esfriava na mesa
de jantar e me espancava o rosto com seu cheiro. Nove e meia.
Saíam meio que entediados. Com a calça desabotoada e o
vestido revelando parte das coxas pálidas. A torta se extinguia. O
silêncio tomava conta daquela cozinha de uma forma arrasadora. Era
fadiga. Sexta. Casamento: não terás outros deuses diante de mim. Ele
era o marido. Ela, esposa. Aquilo era surreal. Um ambiente todo
contorcido e desfocado por cheiro de torta e instituições.
Eu estava sozinha. Sentia-me melhor que eles.
Meia noite. Eu jogava pra dentro o último pedaço de torta. Ela
trazia em um pote de plástico todo manchado de molho. Chamavame de ogra. Ria. Contava-me que ele gozou em dois minutos e
apontava, de forma sincronizada, as sobrancelhas e os olhos para o
teto. Toda sexta ela vinha. Tinha o riso pesado. Penava a aparecer.
Seus dedos cheiravam a alecrim e ficava até às três. Ele pode acordar,
dizia. Nunca acontecia. Mas era casamento. Pra me despedir eu
empurrava seus dedos pra dentro de minha boca. Era alecrim.
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Um dia lhe pedi pra ficar. Não ia acontecer, ele não ia acordar
e por que ficar com um brocha que é viciado em torta de frango? Eu
disse. Era uma merda. Um tédio. Não me respondia e olhava através
da janela, através da cortina. Direto pra cozinha. A forma, vazia,
ficava em cima da mesa.
No meio do breu do quarto, dois cristais brilhavam em sua
face. Era linda, afinal. Estava cansada e aquilo era a vida. Nunca me
respondeu.
Não ia rolar. Estava queimando de febre. Que voltasse na
semana que vem, mas com o brocha e uma torta inteira só pra mim.
Ele ronca, ela disse. Soltou seu riso pesado sob mim. Era dez.
Voltou. Não sexta. Terça. Ela. Ele. Mãe e pai. Eu no centro.
Cobria meu cobertor com os cristais que saltavam de seus olhos. São
muito amigas, seu marido explicou para os meus pais. Era choro e
pena. Eu era a terra, afinal. Faltava-me apenas dois dias e o som de
seu choro pesava mais ainda. Era foda.
Eu, que pequei, enfim, jejuei, descansei do meu amor. Sob os
olhos do brocha e do lado da torta. Ela não esqueceu. Meu quarto
cheirava a frango e alecrim quando me extingui.

| página 56 |

| revista gueto · edição trimestral número três |

Paulo Laurindo | Já foi ator, calculista e contador.
Hoje pesquisa o mercado. Publica em Certos contos
incertos.

história sem nome

V

iera de tão longe. Deixara tudo pra trás. Só a roupa do
corpo e uma louca vontade. Cidade pequena. Casinhas
solitárias. Muito, por fazer.
Quando viu a floresta, chorou. Nascera.
Trabalhara, trabalhara... um dia casou. Mas a floresta era o seu
único amor. Ficara intimo de cada palmo da mata, de cada árvore,
cada ninho de pássaro, cada toca de tatu... A onça aprendera a
respeitá-lo... Uma noite ela veio, deitou-se no quintal e quando
amanheceu, eles dois se olharam, trocaram dois ou três rugidos e foi
só.
Quando as motosserras chegaram ele estava no eito. Correra
desembestado. Gritara, esbravejara, esmurrara e levara um tiro... Em
cima do coração.
A mulher desertara. Dissera medo, medo de morrer matada,
que não, não aquela vida.
Embrenhado na mata, o sangue pingando, a vida sumindo...
Caíra ao pé de uma jaqueira, ali ficara...
Os dias cobriram-no de folhas úmidas e os besouros
passeavam sua carne enquanto os saguis e as borboletas velavam o
movimento tênue da sua respiração.
Vivera, impressionante, vivera. Tomou para si... A floresta.
Percorrera salões, auditórios, redações... Quando pensara que não,
conseguira.
Agora tinha, por decreto, a seu cuidado, um parque por nome,
todinho para olhar... E cuidar. Vencera. Viera de tão longe e vencera.
Chegara com nada, agora tinha tudo.
Um dia, Dríade chegou e com ela aprenderia muitas histórias.
Que nunca sonhara.
E como se o encontro deles já tivesse sido narrado, deram-se
as mãos e passearam pelos caminhos da mata, nus, risonhos e fortes,
como deve ser em qualquer reinvenção do paraíso.
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Nuno Rau | Carioca, arquiteto e professor de história
da arte, mestre e doutorando em história da
arquitetura, e tem poemas publicados em revistas e
sites como Cronópios, Germina, Sibila, Zunai, Mallarmargens, Diversos e Afins, RelevO, em diversos blogs
e nas antologias Desvio para o vermelho (13 poetas
brasileiros contemporâneos), pelo CCSP | Centro
Cultural São Paulo, Escriptonita: pop/oesia, mitologiaremix & super-heróis de gibi, que co-organizou, e 29
de Abril: o verso da violência, ambas pela Editora
Patuá e, em fase de organização, a antologia Poemáquina. Autor do livro Mecânica aplicada (2017). É um
dos editores da revista eletrônica Mallarmargens.

o que você faria se não sentisse medo?

r

eal, isso aqui é real
e cheio de arestas (é só
olhar de perto e sem
formulações) cortantes,
lâminas intermináveis
na pista ondulada
em sobressaltos, e você,
enquanto desce
o tobogã de encontro
ao vazio, aproveita
a embriaguez do vento
em seus cabelos e
repara o curso
de cada mínimo
impulso da eletricidade
até o centro oculto, ali
onde o segredo pode
ser o não haver nada
no final da pista ondulante
que desce para além
da vertigem, e nem
adianta fechar
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os olhos, viajante,
os dias (sem cor ou
vigorosos) ainda
passarão sem
observar a pele
sobre a íris ou
seu desejo de mudar
os quadros sucessivos
que escavam no corpo
outro desejo e assim,
num trânsito que aponta
o infinito, como se
as coisas não virassem
pó, você ainda
pode arremessar os olhos
novamente e retirar
do acaso alguma
coisa que se diga
flor e restitua
aos dias o prazer de outra
embriaguez, no transe
de todos os sentidos.
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o dia era assim desenhado pelas luzes mais frias
1.

i

luminuras nuas
pegadas frescas de um passado antigo
indecifradas escripturas
de palavras nuas
oblíquas duras difusas
nunca ditas
feito o silêncio desse dia desenhado
crivado de enganos
fraudes
hipóteses
fragmentos do antes
marcados a frio na pele da memória
crua
: iluminuras nuas
tristes grafites em nosso muro
particular
intransponível
dividindo o espaço escuro
2.
iluminuras nuas
rup turas
raps
partituras do Acaso
esse deus avaro
que só trabalha a prazo
nos intervalos do Universo
sem patrocinador
nem crediário
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Flávio de Araújo | Poeta e escritor, filho de caiçaras
oriundos da comunidade da Praia do Sono
(Paraty/RJ). Zangareio, seu primeiro livro, saiu pela
Editora Selo Off Flip.

a bomba no homem

P

rotejo-a dos meus esgoelamentos
soldando os lábios em mig-mag
carnivorando todo ar cálido,
descomprimindo
as coisas que nos apaixonam por dentro.
Fissura-se
a menor
das menores partes do amor
em
estupor
e
estampir.
E o pino da granada
em nossas línguas.
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interrogatório

E

stendam de tua cabeça os degredados fios de alvura
que se prestam a enredar, do nome do cão à placa da cidade.
Amarre meus dedos como quem ata ao cedo a rede de dormir.
Faça-me de vez em quando tua seiva, um rio que se permite às
pedras,
Um modo de perfilar sisais.
Ofereça-me a vocálica de teus verbos, mensure o campo de trigais,
Não se medre ao latido seco do cão e me veja como um forte.
Entretanto tenho medo sim das coisas que me fazem maior,
Como se esquecer de cumprimentar mulheres grávidas
Ou desdenhar a imensurável miragem dos velhos.
Aprendi, porque sei de raízes, a chorar leguminosamente
e é por ter água nos olhos que tenho melancia na íris.
Mas também sei, no amar, ser subentendido. Não ofereço um braço
ou perna quando resta o seu par. Por tal comprometo o coração
fatiado,
pois que não ofereceria algo que não pudesse indissociavelmente dar
a granel
e, em troca, partilhar de suas arranhaduras. Dela cavei procurando
em nome de uma sede insaciada com os melhores beijos e preces, e
em alguns bons momentos fiz até chover para cima.
Quem sou?
Sou homem movido a perplexidades: um soco nos rins, a carta que
nunca respondestes e o cão nosso de cada dia e sua babugem que
ainda encharca nossas mãos.
E quem ainda sou?
Sou homem obtuso que prima pelo rosto e seus perímetros,
condenado a mantê-lo limpo, desconstruindo a loucura que insiste
crescer pelos poros.
Quem sou?
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Sou índio Peri jamais vencido pelo cimento Tupi. Coisado enquanto
ser, sendo ao invés de coisar e quando coiso já não sou coisa, nem
causa e é por amar que des-sou.
O amor, essa Hidra, leva-me à guilhotina. Persevero. Lâmina alguma
decepa de meu peito o amor que pelo corpo se obstina.
Como sou sabedor de facas me malabarismo. Pulo em salto vival em
seu ventre. Sou aguerrido, sou Virgulino, sou às tripas prestimoso
punhal.
Permita-me senhora minha, ser o senhor que me permito. O amor é
aquilo com o qual me reinvento, e a paixão, algo que fastia os dias,
não sabendo o quê fazer com ela.
Amas-me, mesmo que quando amamos des-somos. Pois pelo
contrário, pelo o que o amor se volta, aonde você e eu nem fomos.
Sim, nos amamos, e o amor, única fruta, sabemos dela seu sabor,
quando se prova um só gomo.
Quem sou?
Sou quem desce por seu queixo em rapel de flores e repouso em teu
busto como tufão Shiraz. E como tranquila caninana, enrodilho teu
pescoço com belo colar de escamas, besuntando-te ainda mais.
Falaremos de nossos absurdos (e eu sempre ganho) enquanto
impregnados em tornar modéstia os absurdos dos outros. Pois que
para fazer qualquer semente crescer, sua forma vital, basta enterrala à medida de três vezes o seu tamanho.
Vislumbrado, e um tufo branco nas mãos onde o ranço do tempo
ornou e,
enquanto me abraças,
os dias se ventam
e já não mais me pergunto quem sou.
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Leila Lopes de Andrade | Graduada em Letras
Vernáculas e Comunicação Social. Participou da
Antologia Meditações sobre o fim — os últimos
poemas (Editora Hariemuj/ Portugal). Tem poemas
publicados na Revista Germina Literatura e outras.
Edita mensalmente a Revista Cultural Diversos Afins.

quase um protesto

E

se eu viesse a falar de atropelos esta manhã,
já tudo havia
fugido da mente,
um mundo em suspenso,
em sala vazia de todas as coisas e fingir
que era o sol que entrava porta adentrando minhas pequenas
palavras inusuais:
esbravejando uma corrida,
uma fuga pela tangente de tanta hipocrisia
limitações de um tempo preso ao convencional.
Amor, apenas você encurrala certos dias brancos
neblinados.

intervalo

O

s dias urgentes aguardam pelas noites longas. Desejam noites.
Particularidade da estação. Ouço dizer que muito é necessário
a alguns uma vida inteira para arrebentar mil portões.
Intervalo. Escadarias ao alcance e o caminho muito torto.
Caminhantes e as mesmas banalidades.
Eu só vejo espaços vazios em alguns momentos
sem saber aonde tudo isso
irá nos levar.
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inconsciente particular

H

á pouco tempo seus passos premeditados aconteceram,
só não as mentiras que se obrigou a viver.
Jamais tinha medo, solidão, ela dizia, naquele tempo.
Abocanharam dez anos de misérias com sangue nos olhos.
Naquela altura seus deuses revoltados.
Mas não convém falar sobre esse corte sujo e rasgado do caderno, a
parte em que pisou nos desejos de antes, movida por qualquer ódio
inconsciente.
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Jerome Knoxville | Antipoeta e editor do gueto.

as boas práticas

A

implementação de soluções que possam atender
Os clientes tradicionais ao longo do tempo
Afinal, conveniência e praticidade têm um preço,
O valor agregado, a lista de preferências
Antes de comprar um produto
Isso não é tão diferente
De fórmulas que funcionavam e não funcionam mais
A acessibilidade pode ser definida como os processos que facilitam a venda
“A simplicidade é o último estágio da complexidade”
Não é por outra razão que os dispositivos da Apple tornaram-se símbolos
A manipulação é simples e intuitiva
Os consumidores também acreditam
E os entrevistados concordam, indubitavelmente
Alguns pontos críticos, disfarçamos não estar todos à deriva
Para saber não saber não fingir
Cada ação do usuário deve ser seguida de uma reação
De modo a fornecer ao cliente uma resposta com alta usabilidade
Regras ou princípios são as boas práticas do desenvolvimento de interfaces
Visibilidade do status do sistema ou feedback
O sistema deve falar sua própria linguagem e evitar situações de erro
Retornando ao estado anterior,
E se realmente vai entregar o que diz vender são outros quinhentos
Os consumidores também acreditam
E os entrevistados concordam, indubitavelmente
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Lucas Perito | Nasceu em São Paulo, em 1985. É
graduado em Comunicação em Multimeios pela PUCSP. Trabalhou na editora Empresa das Artes,
escrevendo livros das áreas de história e fotografia,
fazendo os textos de acompanhamento para o livro
fotográfico Caminhos da Mantiqueira (2011), de
Galileu Garcia Junior. Tem alguns poemas publicados
na Revista Zunái, Escamandro, Diversos Afins,
Benfazeja, na R. Nott Magazine, Caderno-Revista 7
Faces, Revista Parênteses, Revista Entreverbo, Jornal
RelevO, Revista Saúva. Também participou como
tradutor na Revista Parênteses.

sem título

M

orremos ontem
Quando você entrou no banho.
Sempre morremos debaixo d’ água
Sempre morremos no domingo
Morremos na água.
— Um rito sagrado
Da sexta até o domingo
Percorremos todo o caminho
E morremos ontem.
Viveremos doentes
Até renascermos num sol mexicano
Mas ontem, morremos.
Antecipamos o desfile
De los muertos —
E carregaremos até o Caribe
Um eclipse
“no mais suave crepúsculo das coisas”
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esboço nº 1 (autorretrato)

U

m carvalho ao vento
Era eu

Um pássaro negro
Desenho vermelho profundo
Uma floresta apagada
E desmundo

biombos

A

mutilação do primitivo segue-se
A violação da veracidade do brutal,
Que num golpe de ar
[A vastidão
Apresenta-se como artifício do entendimento
Do fígado degradado que mitifica o amor.
Sob essa construção, edifica-se a aparência.
Reflexo sem cerne, que no âmago pétrea carne é.
A violência acaba no frio da vista
Que se depara com a calma do próprio olhar
Que de um golpe o grotesco atingirá.
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Severino Figueiredo | Escreve em Triste, mas curto e
mora em Cabedelo-PB, seu ateliê.

sobre o mar de cabedelo

A

distinção
do peso-tábua
d’uma canoa
pro aço pátrio
de um cargueiro
Se este acolhe
ferro e centeio
Na outra a fome
do mês inteiro
Em contramão
o casco feio
de um cargueiro
e o tronco sujo
d’uma canoa
Na proa a bronha
das oito horas
Nas tábuas homem
filho e patroa
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Fábio Fernandes | Nasceu em 1966, no Rio de
Janeiro, e vive em São Paulo. Professor e tradutor, é
autor dos livros Interface com o Vampiro, Os Dias da
Peste e L’Imitatore. Tem contos publicados nos
Estados Unidos, Inglaterra, Romênia e Itália. Ganhou
duas vezes o Prêmio Argos de Literatura Fantástica
(Brasil). Traduziu, entre outros livros, Laranja
Mecânica e Neuromancer, além de poemas de
e.e.cummings. Estudou na Clarion West Writers
Workshop de Seattle, tendo como instrutores Neil
Gaiman e Samuel Delany, entre outros.

há tantos anos, em babilônia

Q

uando vocês iam lá
procurar sentido
razão e sensibilidade nas muralhas da cidade
eu já estava voltando
cansado de tanto andar.
Cada passeio pela cidade
— esta cidade, hoje —
me faz lembrar a Babilônia
dos meus tempos de criança:
a feira livre
frutas e legumes
e tantos badulaques
batuques
marduk, me lembro bem
este era um deus
e aquele lá, no canto, era eu
nem venerado nem desprezado
mas quieto no meu canto
atento a qualquer coisa
porque então
— como hoje —
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já se sabia
que manda quem pode
obedece quem tem juízes
vigiando seu percurso
Hoje passei em frente à uma igreja
entrei e acendi uma vela
não para santos
nem para esse deus
torturado e morto quando a Babilônia não era mais
nem um retrato na parede
nem doía.
A vela eu acendi pra lembrar
da minha mãe,
que há tantos anos perdi
nas margens de dois rios
— o Lete, do esquecimento, o Estige, do além.
quem
quem me ajudará agora?
Não me deem ouvidos.
são apenas palavras
e a Babilônia agora só existe
nas minhas lembranças.
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Leandro Rodrigues | Nasceu em 1976 em Osasco-SP,
onde reside. Formado em Letras e pós-graduado em
Literatura Contemporânea — é professor de
Literatura e Língua Portuguesa. Lançou em 2016 o
seu primeiro livro, Aprendizagem Cinza, pela Editora
Patuá. Em 2017, participou do jornal de literatura O
Casulo, nos números 11 e 12, e do livro
Hiperconexões, organizado por Luiz Braz para a
Editora Patuá, com cinco poemas. Bloga em
Aprendizagem Cinza.

4 cenas do cão andaluz
I

p

or que um cão sangrento
atravessa-nos à noite
e reduz a lua com
seu brilho no esgoto
numa parca brancura
disforme moldada
ou uivo do mal agouro
encarcerado / sombra desfragmentada num osso
de nossa própria (in) existência
as vísceras repugnantes
à mostra para consumo
da matilha e suas fartas mandíbulas.
II
O ventre exaurido do parir eterno
constante:
palavras, palavras, versos
desarticulados / disformes
e tão orgânicos.
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III
costumeiramente rasgados
no cordão arrancado
com navalha fria, afiada
bem trabalhada.
IV
no rescaldo de tudo
o cão — o grito
se deita — carne viva
restos da pelagem
moldura mórbida estática
da sala de jantar imponente
com seus móveis discretamente apoiados
em calços vermelhos e
nas sombras tortas desfocadas
de todos aqueles animais mortos
da família — empalhados
o sangue que ainda respinga
pisado.

são paulo IX

N

a cinzentude opaca
de fuligem e concreto armado
estilhaços — espaços entre as grades
fragmentos e frestas
o grito
que vem das galerias
de esgoto e escorre
entre o rio que não
é rio
e a revolta represada
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na merda.
]
Três tiros bastaram
para sangrar essa lua
para estancar esse medo
para escorrer o óleo diesel
do olhar lacrimejante
da moça bem vestida da Consolação.
]
Três golpes frios — lâmina branca
para jorrar ladeira abaixo
todo esse lixo de plástico descartável
— biodegradável
Todo esse caráter artificial
mais valia $ $ $ $
com gosto de opressão
(os subúrbio pulsam)
]
Na cidade mais podre/
em putrefata simetria
(de chumbo)
[
Três tiros bastaram
para apagar de vez esse lirismo doente,
doentio,
semi-morto.

louvain

Q

uem estará frente ao espelho
na noite saqueada?

Quem despirá a escuridão
desses corpos turvos medidos mudos petrificados
sumidas silhuetas noites de perpétuas sombras/
ancestrais penas?
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Quem decifrará a carta suicida não escrita
mas salpicada de sangue
lançada ao vento/ ao mar/ ao espaço
em folha vegetal tão recortável minúscula?
Quem?
Ao meio-dia ousou ser a metade de tudo
o quanto não foi, nem sequer será ao certo e
andando entre as ruas com sua meia-sombra
num dia inválido impróprio com gosto de
fuligem barroca abstrata cena se curvou
para ver as horas e viu um relógio sem
ponteiros e teve pressa de não chegar
Panas And Echo
Panas and Pytis
The Cult of Pan
des
ceu
os
de
graus
bebeu toda água da clepsidra
adornou bonecos entalhados de madeira
mastigou as velas e o curto pavio do desprezo
anotou endereços de antigos colegas mortos só para atirar
nos jardins sementes de ipê roxo branco amarelo ou mesmo
girassóis que irão nascer no crepúsculo.

1916

H

avia homens carregando cruzes
em nevoeiros pálidos de fuligens cinzentas

| página 76 |

| revista gueto · edição trimestral número três |

nas noites que sangravam depenadas.
O encouraçado.
Cavalos que galopavam cor de éter.
Corpos feitos de nuvem.
Gritos evaporados.
Havia teus dentes pálidos
instantâneos
pintados num quadro
entre as trincheiras
e as valas comuns
A crueza de bocas e seios e
vísceras
O rescaldo.
Um passível semblante morto
uma lua fuzilada
à queima-roupa
rostos e covas tão rasas
que era possível pressentir no faro
a decomposição de tudo.
Espectros.
O medo que já não cicatrizava
da mortalha dos dias desfiada
golpes de calibres inimagináveis serpenteavam
ácido-reluzentes em corrosivas sombras latejantes
estranhos resíduos que penetravam poros, mente
& outras frestas
setas para o cavalo cor de ouro.
| do livro Aprendizagem Cinza (Editora Patuá, 2016) |
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Geovanne Otavio Ursulino | Historiador e vive em
Maceió. É também editor da Revista Alagunas. Escreve no
blog Amorfo Poema. Contato: ursulino@alagunas.com.

pouca carne

o

gado rebanhos inteiros de ovelhas
cardumes inteiros de tilápia
os porcos revoadas inteiras de pombos
nem as rãs encontramos mais
algo deu errado
por isso caçamos até o último leão
caçamos até o último elefante
até o último rato no esgoto
com cogumelos frescos
folhas de alecrim
pimentas secas muito gengibre
qualquer carne é boa
os patos manadas inteiras de búfalos
cardumes inteiros de esturjão
as galinhas rebanhos inteiros de bodes
nem os gafanhotos encontramos mais
algo deu errado
por isso caçamos até a última hiena
caçamos até o último rinoceronte
até o último verme na lama
não é suficiente
porq toda carne q caçamos
é pouca nem as baleias do mar
encontramos mais
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porq essa fome atravessa nossa carne
porq essa fome nos faz o q somos
por isso caçamos até o último urso branco
porq essa fome chega em todo lugar
os filhotes enxames inteiros de negros
rebanhos inteiros de viados
as putas manadas inteiras de loucos
nem os pernetas encontramos mais
algo deu errado
por isso caçamos até o último velho
caçamos até o último pobre
até o último anão na toca
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Lubi Prates | Nasceu em 1986, em São Paulo. É
graduada em Psicologia e está se especializando em
Psicoterapia Reichiana. Tem publicado o livro Coração
na boca (Editora Multifoco, 2012, republicado pela
Editora Patuá, 2016) e triz (Editora Patuá, 2016) e
algumas participações em revistas e antologias
literárias nacionais e internacionais. Edita a revista
literária Parênteses, é tradutora e dedica-se, principalmente, a ações que combatem a invisi-bilidade da
mulher e da negritude no meio literário.

sem título

s

er mulher é uma bênção
ser mulher é poder gerar & poder parir
ser mulher é ter buceta, dois seios, uma bunda grande
ser mulher é
ser loira, olhos claros, nunca descabelar-se
é ter sangue escorrendo entre as pernas & não deixar que percebam
mesmo que
você corra
você nade
você dance
ser mulher é uma bênção
e desde a Bíblia é ser apedrejada queimada morta
uma contradição
eu descobri agora que
não sou mulher
estou viva
nunca queimada
nunca apedrejada
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eu descobri agora que
não sou mulher
sou negra, sou apenas uma negra
e o sangue que vem do meu ventre
permito que seja rio
que volte pra terra e
corro
nado
danço
descabelo-me
eu descobri agora que
não sou mulher
eu tenho pinto
apenas um seio
quadril estreito
nunca pari
eu descobri agora que
não sou mulher
ser mulher é uma bênção.
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para este país

p

ara este país
eu traria

os documentos que me tornam gente
os documentos que comprovam: eu existo
parece bobagem, mas aqui
eu ainda não tenho esta certeza: existo.
para este país
eu traria
meu diploma os livros que eu li
minha caixa de fotografias
meus aparelhos eletrônicos
minhas melhores calcinhas
para este país
eu traria
meu corpo
para este país
eu traria todas essas coisas
& mais, mas
não me permitiram malas
: o espaço era pequeno demais
aquele navio poderia afundar
aquele avião poderia partir-se
com o peso que tem uma vida.
para este país
eu trouxe
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a cor da minha pele
meu cabelo crespo
meu idioma
materno
minhas comidas preferidas
na memória da minha língua
para este país
eu trouxe
meus orixás
sobre a minha cabeça
toda minha árvore genealógica
antepassados, as raízes
para este país
eu trouxe todas essas coisas
& mais
: ninguém notou,
mas minha mala pesa tanto.
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condição: imigrante
1.

d

esde que cheguei
um cão me segue

&
mesmo que haja quilômetros
mesmo que haja obstáculos
entre nós
sinto seu hálito quente
no meu pescoço.
desde que cheguei
um cão me segue
&
não me deixa
frequentar os lugares badalados
não me deixa
usar um dialeto diferente do que há aqui
guardei minhas gírias no fundo da mala
ele rosna.
desde que cheguei
um cão me segue
&
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esse cão, eu apelidei de
imigração.
2.
um país que te rosna
uma cidade que te rosna
ruas que te rosnam:
como um cão selvagem
esqueça aquela ideia
infantil aquela lembrança
infantil
de sua mão afagando um cão
de sua mão afagando
seu próprio cão
ficou em outro país
ironicamente, porque a raiva lá
não é controlada
aqui, tampouco:
um país que te rosna
uma cidade que te rosna
ruas que te rosnam:
como um cão
: selvagem.
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Mariana Godoy (20 anos, Santo André-SP) | Estuda
Teatro na Fundação das Artes de São Caetano do Sul.
Em 2016 recebeu Menção Honrosa no Concurso Fritz
Teixeira de Salles de Poesia com o seu poema “Aroma”.

cegueira em domicílio

H

á um morcego no porão.
Ninguém mais desce as escadas

ou revê fotografias.
Nos carece portas e janelas
para respirar Vitamina D.
Enquanto isso o telhado está caindo
e mamãe não acredita em desabamento sem fogo.
Mas o monstro já está soltando fumaça
conforme ela sangra e vomita.
Ainda bem que vou morrer em pé
já que dormir não está nos planos.
Tremo de medo da cascavel debaixo da cama.
Mas mamãe não se afeta com a minha fala
e continua deitada sem qualquer proteção.
Horas longas e silenciosas.
Seu corpo não importa mais.
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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).

a soprano invisível
com Djanira, mãe de mãe
“Duas fortes mulheres
Na sua dura hora.”
(Da morte. Odes mínimas — Hilda Hilst)

e

disse

são seus ouvidos
como quem diz
são seus olhos
fechando-os
como bemol invade as posses
de sustenido
e dissipa e permanece
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roll jordan roll
“In this river all shall fade to black”
(In: “Mafia”, Black Label Society, 2005)

e

stação pinheiros

à barca os que são de barca
gritou
sem delongas ou demoras
condutor desleixado
o caronte
virando pra um embarcado
mas e aí me conta
como é que veio parar nesse meio
ah é uma história longa
o rio também
seja descendo seja subindo
seja plantando seja colhendo
batendo um papo parece
passa mais rápido
só não passa
só não extingue essa inhaca
desmargeando
o estige
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episódio cinco
“Spoiler alert”, disse Paulo Melo

p

rincesa leia e han solo se despedem
mas só por algumas
tomadas talvez
por isso evitam desperdícios
eu te amo
eu sei
tem amor que é desaflito
descongela até coração
em carbonita endurecido
uma vez não há muito
muito tempo atrás
contou um conto do cortázar
estava tudo decidido
desde o início
continuidades
o diálogo seria repetido
até hoje
no episódio seis
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Leopoldo Comitti | Professor de Literatura
Comparada da UFOP, aposentado. É contista,
romancista e, preferencialmente, poeta. Publicou,
dentre outros, A mordida do cordeiro, O Centro do
Círculo (poesia) e tem, no prelo, o romance Natureza
Morta (romance) e Mosaico Absurdo (poesia).

a mordida do cordeiro
1.

S

into a mordida,
não do lobo,
mas do cordeiro.
Manso e cordato,
abre a boca pequena
como quem afaga,
com os dentes frágeis
e ligeiro recato,
a carne que sangra,
crua.
2.
O pecado não nasce da luta
cativante entre Deus e o Diabo;
mas de longa criatividade
da firme e repetida disputa.
Não há fábula no cotidiano:
horas devoram minutos
numa carnificina eterna.
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3.
Lobo e cordeiro andam juntos
no talho aberto da multidão
perene. Anjos! Eis os Demônios,
no avesso dos tempos anônimos
e na pele que sempre muda.
De lã se faz o pelo duro
e nos endurece no esquecido
silêncio da ferida aberta.
Fingimos mal, e o mal nos prende
na voz petrificada sob os muros
respingados de sangue impuro.
Da janela escancarada, um animal
nos espreita, sequioso do bote exato
no momento certo. Espera, e ainda
espera atento. Enfim nos rasga,
silencioso.
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Kauan Almeida | Tem 24 anos e reside em Santa
Cruz Cabrália-BA. Já teve poemas e contos publicados
na revista Mallarmargens. Atualmente trabalha em
seu livro de estreia Canibais de nós mesmos.

escuro

S

e não fosse este meu jeito
de dançar de lado
de amar travado das pernas
como um manco
precisando de uma muleta
e este teu ar de descompromisso
me olhando fixo
como quem penetra um quarto escuro
com uma lanterna
e esta tua cara quieta
me medindo, me ferindo rindo
do meu jeito tosco
de dançar de lado
e amar travado das pernas.
Se não fosse tudo isso:
eu correria o risco
de acender a luz, apagar sua busca,
trocar de música
e dançar para sempre ao teu lado.
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astronauta

E

stou me rasgando às escadarias
do teu segundo nome
: criei a falácia e a sustento
Teu amor é minha valia
minha miséria meu centro
orbito em teu segundo nome
como uma carne
em movimento que fere
suas fibras
Ele é víbora
como uma quimera.
criei e nutro n'outro eu
Teu nome é secreto
vulcão na pele que é minha
é predileção
dentre os dialetos
do meu país
Encargo que carrego
imposto que me sabe o salário
exaustão é teu pranto ralo
sangro-me e calo
Assim fico em exasperado
silêncio
— quando venço eu perco —
mas meu amor é uma loucura
cega
uma faca, uma fera e uma força
voraz
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líquido

N

unca gostei de divãs.
Nunca fui de confessar o íntimo
: o amor, por exemplo,
cultivo-o até morrer sufocado
nos nós da garganta.
Amor que cresce demais
que ramifica e enraíza
me parece distante.
O líquido me satisfaz pelo instante
que o carrego nas mãos
antes de se esvair.
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Marcos Samuel Costa | Natural de Ponta de Pedras, Ilha
de Marajó-Pará, mas atualmente mora em Belém,
capital paraense. Cursa serviço social na UFPA. Tem três
livros de poemas publicados e trabalhos em revistas
como ComtemporArtes, mallarmargens revista de
poesia & arte contemporânea e na Marinatambalo —
Crítica e Literatura.

enquanto ouvia Cécile Chaminade

—A

briu lentamente o poema,
por sua voz, um movimento
dos dedos buscando
outra vez o cu, veio o
café quente,
agonias diante da mesa
morta, atividades, servia-se,
meu corpo seco, laboral de outras heras
tigre mancha o papel, folha escura,
servimos, nus, perante todos, nus,
o poema.
Gabriel, diga ao Pedro,
o fogo queimou outro amante
desgostoso,
a rosa amarela, de sua mania de alegria,
todos os versos de merda
e a censura,
(para a merda todos)
o poema na rua,
que palavra desgostosa
como vocês dois, como eu, todos.

| página 95 |

| revista gueto · edição trimestral número três |

Outro dia, não — já faz anos
que foste a casa dos esquecidos.
O concertino chega ao fim,
tristemente retorno ao meu sofrimento
original
esqueço todas as dores
enquanto ouvia Cécile Chaminade,
obscura, esteves com as estrelas, colecionadora de mares,
negro sabor de triunfo
caberia aqui
teu gesto alarde?
ou patético como eu sentira-se
uma
bosta ao fim
do concertino?
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Lilian Sais | Doutora em Letras e pesquisadora e
tradutora da área de grego antigo. Paulistana de
nascença e fumante assídua por opção, é também
leitora voraz da literatura brasileira contemporânea.
Gosta de samba, cerveja e poesia e é defensora da
boemia, de piadas ruins e das conversas descompromissadas de mesa de bar. Os amigos dizem que é
uma peste, mas que cozinha bem. Ela nega.

fluxo

d

e realidade nítida
há dias não acordo
tampouco durmo,
apenas observo:
há em mim alguma coisa
sem nome e excessiva
que torna a existência
impraticável, tanto pior
às duas da tarde
quando de fato são
duas da tarde
e a lucidez é tamanha
que desejar é a borda
do abismo, e sangra.

trinta e dois

t

enho mais anos
que dentes:

dos dentes eu perdi
um, em golpe,
os anos eu gastei
todos, em cárie.
| página 97 |

| revista gueto · edição trimestral número três |

percorri as vias
do afeto, pelo gargalo
mas nunca tive
um cão, ou filho
nem mesmo acumulei
dinheiros, ou bens,
mas digo
se tivesse um gato,
certo seria cinza
:
não é que viver
não valha,
é só que tudo
— tudo —
exige
labuta
quando mais longa
a rota
maior a fadiga
na retina
absoluta.
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Maria Carolina De Bonis | São Paulo, nasceu em 20 de
dezembro de 1982, estudou literatura e escreve para
mudar os caminhos por onde passa ou perder-se em
alguns deles. Publicou o livro de poesias Passos ao redor
do teu canto, pela Editora Patuá na Coleção Patuscada
(2015), projeto premiado com o ProAC.

as dádivas entregues

Q

uando pensas no mundo
Aonde levas o destino de delírios
Ou curva-te serenamente
Às dádivas entregues?
Amanhece como a forma condensada
Em chão de terra vermelha
Segue a orfandade
Espelhada pelo mapa
Onde fumaças de nuvens como mísseis
Eram países entre um oceano
A linguagem destituída da origem
Em que se apreende
No teu próprio corpo.

onde renasce o silêncio

H

oje o mundo veio à forma de dois campos
De colheitas. Num vesti a roupa dos trigais
Noutro, os pássaros fizeram do corpo morada.
Seria essa a biografia conjugada
Aos vegetais, um corpo erguido ao ar
Migratório das cercanias do coração.
Para o dia que nasce, para a folha que morre
Veio até mim a claridade,
Sinal áureo que renasce
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Acima de mim e dentro
A puxar o condão do mundo
Da vida tornada planta ou raiz numa perda
Verdejante quando palpável ao olhar.
A espera perde-se incomunicável
Para vê-la renascer num silêncio.

entre o som e o silêncio
Palabras exigen silencio y espacios abandonados.
Alejandra Pizarnik

T

u vinhas sem um nome e fizestes
Da fábula um berço
Caminho, entre o som e o silêncio.
Vinhas sem nome de um alfabeto ágrafo
Suspenso em um invólucro de nuvens.
Quando fizestes do corpo a nudez
Negastes a luz para fechar os olhos
E ver como as nuvens ficam nuas
Magenta, madureza, música de pisares
O céu. Mas ao vê-la, luz interior,
Tudo isso sabia de cor
Como em ti a entrega de um corpo.
| do livro Passos ao redor do teu canto, Editora Patuá, 2015. |
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Tito Leite | Nasceu em Aurora-CE (1980). É poeta e
monge, mestre em Filosofia pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Têm outras coletâneas
publicadas nas revistas Mallarmargens, Germina e na
portuguesa TriploV. Digitais do caos (selo Edith, 2016) é
o seu primeiro livro.

teologia negativa

N

as maçãs do mistério um louco
morde a sombra
do sol.
Sob o peso
da solidão
é o meu número.
Hoje a comarca não me compra.
Uso sapatos
de chumbo para o vento
não me roubar.
Mostro a imensa substância
das noites escuras
de San Juan de La Cruz.
Na fuga
do hospício etéreo
a realidade se salva em porta:
arranha-céu.
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moinhos de vento

R

aquel chorava seus filhos trucidados
— eu choro os livros
não nascidos.
São pêndulos os anjos que quedam.
Na essência que me conflagra
minha metafísica estreita
os êxtases que escapam
dos molares de moinhos.
A incompletude irrompe
uma absurdidade incômoda.
Quero que sejam transcendentais
os acidentes.
Sublimo com água ácida
o eclipse que espelha
minha ascese de tarde.
Em pólvora e fogo guardei-me
nos sabres metálicos da noite.
No meu pouco tenho o limo
que safira a gema celeste.
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amadurecer instantes

N

o entreter das capitais,
o lenho da solidão é consumido
pela geleira da multidão.
A lua late para o húmus —
o mar cega o sol:
o mundo é diáspora.
Enxadas em Orion,
corpos nos canaviais.
O fim não faz juízo:
o inferno reclama o céu.
A vida custa menos do que uma bala:
natureza morta das constituições.
Para o velho escriba
a tipografia é mais potente
que uma usina nuclear.
Ele faz, sangrando,
uma casa na nuvem.
| poemas do livro Digitais do caos, selo Edith, 2016. |
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Ernesto António Moamba | Conhecido também como
Filho da África (1994), é poeta e escritor moçambicano,
nascido na Cidade de Maputo. Facebook: [link].

o mapa da dor

C

om corpo de ouro e mineral
Minha mãe
(tão velha e tão idosa)
Sobre mim espalha seus perfumes
Cheirando a poeira dos corpos
(nas negras curvas do seu corpo)
Que jamais consigo repudiar
(a sede dos seus sorrisos soltos)
Escorregando em seus cabelos despenteadas.
(a miséria nos miúdos
adormece em seus estômagos
amarfanhadas)
à sombra da musa

A

corja esmagando os fracos a tronco
De esmola.

Ouço lamentos nos hospitais,
A dor dos pais, a bala, a endereçada
Violência e maldição.
Mas tua fronte guarda um
Diamante, deusa dama
Dolorosamente de demasia
E desilusão.
Dilata-me deslumbrando doces desejos
Demonstre-me dois dizeres divergentes
Dormes desejando dizer-me
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Sidnei Olivio | Biólogo. Tem três livros de poesia
editados pela HN Editora e Publieditorial, o limite da
razão, 2011, Uni-verso: a natureza da poesia e a
poesia da natureza, 2012 e A Transgressão da
Palavra, 2013. Um livro publicado pela Editora
Patuá, as 7 faces da cidade, 2014.

as tranças do transposto

v

er de perto essa torre abandonada
antes que o moderno a desmorone.
fui à infância um príncipe de short e chinelo
a salvar toda ilusão de herói urbano.
poso de terno e gravata ao autorretrato
junto à placa da rua envelhecida
com vestígios de cabelos e furos de bala.
no alto rodeada por uma auréola de nuvens
com textura de aquarela
as janelas estão lacradas
(a da esquerda ainda deve guardar
secas algumas gotas de sangue
e suor do meu inútil esforço).
ainda são verdes as paredes
atrás de tantos anos de silêncio
e exibem inéditas algumas pichações.
na remota tentativa de resgatar o transposto
de memórias inexatas e infantes
quando toda imaginação fazia sentido
pego de volta o recente e com ele sigo.
a despeito da foto na estante
a história não se contará como antes.

| página 105 |

| revista gueto · edição trimestral número três |

Marília Garcia (Rio de Janeiro-RJ, 1979) | Poeta,
tradutora e editora. Publicou os livros 20 poemas
para o seu walkman (São Paulo: Cosac Naify, 2007/
Bahía Blanca, Argentina: Vox Editorial, 2013), Engano
geográfico (Rio de Janeiro: 7letras, 2012 / Error
geográfico: Barcelona, 2015), Um teste de resistores
(Rio de Janeiro: 7letras, 2014 / Lisboa: Mariposa
Azual, 2015), Paris não tem centro (Megamíni, 2015)
e Câmera lenta (São Paulo: Companhia das letras,
2017). É coeditora da revista de poesia Modo de Usar
& Co. Em 2015, fundou a LunaPARQUE. edições com
o poeta Leonardo Gandolfi.

uma partida com hilary kaplan

q

uando você diz
apagar
quer dizer
deixar de existir?
como é que se apaga
uma pessoa?
riscar um mapa de um ponto a outro
significa que é possível alterá-lo?
ou tem o mesmo
sentido de apagar com
uma borracha?
partida é um jogo
ou deixar algo para trás?
partida é simplesmente
quando alguém sai
ou quer dizer que a pessoa vai
embora para sempre?
quando você diz
buraco no tempo
existe um sentido físico
relativo ao tempo-espaço?
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algo como um tecido
em pleno movimento
de ondulações?
buraco no tempo
é um buraco literal
rasgando o tecido?
e o que você quer dizer
com buraco do estádio? é algo que
se vê de cima e pode ser
preenchido? ou dá uma ideia
de coisa inalcançável?
como precisar o pânico
das algas marinhas? é um medo
que alguém sente de seres aquáticos
ou é um tipo de pânico
experimentado por essa categoria
de vida?
qual a dimensão da palavra
pânico? se aproxima de um medo?
e as algas marinhas são seres
de qual tamanho cor habitat?
são como uma grama
no fundo do mar?
como é geograficamente a posição de frente para o estádio?
como é geograficamente olhar para os pés
quando a pessoa está boiando?
e quando está deitado
qual a direção?
ao dizer violeta genciana
você se refere à cor
ou à planta?
qual o sentido da palavra
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engano? engano é uma
fraude? ou significa
errar de direção e ao chegar
ver que tudo mudou de
lugar? qual a relação
do sujeito com este tipo
de erro um erro
geográfico?
ao sair da notre-dame-de-lorette
a pessoa sai da igreja? da rua? ou da
estação de metrô?
quem é francesc? onde ele está?
ele se perdeu com outras
pessoas? o que houve depois
de descer a rua?
ele se afogou? ou foi apagado?
ele sumiu como personagem
ou foi alguém que desapareceu
da vida?
o que significa ser insulano?
por que as línguas insulanas
se mesclam lentamente?
e qual a relação disso com
olhar para os pés à noite?
o que são as ruas quadradas?
aqui ele sobe ou desce
a rua? o que são exatamente
mapas sobrepostos?
tomara o barco
tem o sentido de desejo
de querer alguma coisa
ou se refere a ter entrado no barco
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e viajado?
as ondulações ao longo
da via são espécies de ondas passando
e alterando o concreto?
ou seriam apenas
quebra-molas?
fechar o negócio é começar algo novo
ou tem o sentido de falir?
| poema do livro Um teste de resistores (Ed. 7letras, 2014) |
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asceu em 1990 na Pauliceia, sob
o signo do centauro e lho de Murilo e Roberto. um
dos fundadores do portal de literatura Poesia Primata
e da Editora Primata, nos quais exerce as funç es de
editor e de diagramador. Por meio da úl ma,
publicou as plaquetes noturno (2014) e seu cad ver
estava repleto de mundo (2015), e o livro de poemas
Os bares do Estado (2016).

sob sete palmos o amor do papel

E

então
cavar os buracos que
silenciam em que humanos
engolem entram em êxtase
abraçam as paredes frias
procurar as canetas
que escrevem o sangue
pegar levantar e lamber
o moinho de onde nasce
nossa tosse.
profundo eco do berro

:e

scorrer esse líquido
quente escutar a memória
prudente dos pelos o
terror dos dedos
quando o sol queima quando
o sol queima a pele
se levanta e morre,
na sua direção. Cozinheira
do querer, afia
minhas línguas lapida
meus gritos.
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quando os violinos rasgam e o coração cai

C

adeiras craquejam lentas —
os músicos
tristes insetos
se levantam sombras em
assombro —
gestam a escalada do ar
e a aranha faminta.
Cabeças pendem
para o teto corais subterrâneos
tombam sons
dentro do peito.
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