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Tarso de Melo (Santo André, 1976) | Advogado e 
poeta. Lançou, entre outros, os livros Planos de fuga e 
outros poemas (Cosac Naify, 2005), Lugar algum: com 
uma teoria da poesia (Alpharrabio, 2007), Exames de 
rotina (Editora da Casa, 2008), Caderno inquieto 
(Dobra Editorial, 2012) e Íntimo desabrigo (Dobradura 
Editorial e Alpharrabio Edições, 2017). 

 
gomapseumnida 
(Coréia do Sul, setembro 2014) 

 
1. 
 

uando você sai do chão 
e sabe que há tanto mar sob os pés 

e não há pouso ou pausa possível 
pode pensar como seria 
não pousar nunca mais 
na própria vida 
 
mas você se move 
a cabeça na mira (ando, ando) 
e o corpo entre mosteiros 
e a alma entre ponteiros 
tentando escorregar 
em meio a multidões 
de sandália com meia 
executivos bêbados 
fumantes compulsivos 
velhinhos recolhendo bitucas 
protestos que parecem 
treinos de taekwondo 
crianças risonhas 
velhos mal-encarados 
policiais em duplas 
desenhados a lápis 
quase branco 
pincéis, papéis 

q 
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carimbos, tintas 
impressos na tela veloz 
dos carros que cortam 
tudo — e você segue 
 
poeta perdido num lugar 
em que todas suas palavras 
não servem para nada 
 
você segue, com a língua nua 
indefesa, vulnerável 
soterrada sua pretensão 
de saber dizer tudo 
e agora o silêncio 
o desencontro 
o estranhamento 
do outro lado do mundo 
do outro lado da língua 
 
2. 
 
aprendi o que é cidade antípoda 
você percorre exatos 180 graus da terra 
ou faz um furo perfeito de um lado 
a outro da terra e assim vai de Manila 
a Tangará da Serra de Taipei a Formosa 
de Rukua a Tombuctu de Lima a Pursat 
 
se eu cavasse o solo preto de Jeju 
sairia em Santa Vitória do Palmar 
os cientistas dizem que o diâmetro da terra 
é de 12742 quilômetros 
e que a distância do voo de São Paulo a Jeju 
é de 18539 quilômetros 
mas Santa Vitória do Palmar fica 
a apenas 1628 quilômetros de São Paulo 
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e eu abriria assim um caminho 
para a língua entrar 
e dizer novamente casa 
 
 
vizinho 
 

izem que ele mora aí. Atrás das placas antigas, das folhas 
metálicas, dos vidros que se foram. Dizem que ele faz a barba, 

mima o cachorro, continua a polir loucamente o ferro que resta. 
Ninguém sabe quando decidiu trazer sua casa para cá — ou fazer 
dessa kombi sua morada. Ao que consta, é apenas o cachorro que o 
impede de viver só, como a velha perua o impede de viver ao relento. 
Não escolheu praia, mata, duna. Apenas a sombra de prédios 
imensos e de algumas árvores que sobraram no bairro. Não sei de 
onde tira vontade para pentear o cabelo, não entendo o rosto polido. 
O asseio com que espalha e emenda os cobertores de alumínio 
camuflando o carro contra os olhos sabe lá de quem. Passo uma, 
duas, três vezes por ele — acampo a atenção à volta de sua vida. Por 
um momento penso em dizer bom-dia, mas fico imaginando se não 
foi um bom-dia que o fez querer viver aqui. 
 
 
panta rei 
 

eráclito não tinha pressa: 
em cada fio de que são feitas 

as coisas todas vivem 
de comer a si próprias 
e assim se encaminham 
para o desaparecimento 
dentro do mais dentro de si 
(o calor escala a luz) 
: talvez seja este o nome 
que nunca tivemos coragem 
de dar à nossa esperança 

D 

H 

| revista gueto · edição trimestral número quatro | 

| página 8 | 



 
 
eles querem mais 
 

 anos. E os índios que estão nas terras que interessam aos    
brancos são mortos aos montes: sem registro. 516 anos. E 

os negros que enfrentam os limites definidos pelos brancos são 
mortos: como culpados. 516 anos. E as mulheres que não acatam (e 
mesmo quando acatam!) as ordens dos homens são mortas: como 
suspeitas. 516 anos. E os pobres que não se dobram à máquina que 
reproduz a riqueza dos ricos são mortos: como inimigos. 516 anos. E 
os trabalhadores que querem respeito aos direitos que ainda têm são 
mortos: como uma afronta. 516 anos. E os «diferentes» que não se 
escondem (e mesmo quando se escondem!) são mortos: como um 
mal. 516 anos. E crianças que brincam com os brinquedos alheios são 
mortas: como um aviso de que 516 anos foram pouco. Eles querem 
mais. 
 
| do livro Íntimo desabrigo (Dobradura Editorial e Alpharrabio Edições, 2017). | 
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Jerome Knoxville | Antipoeta e editor do gueto. 

 
sátira do amestramento 
 

prenderemos de que modo se faz o homem tolo; 
o homem do pensamento de superfície, utilitário e conveniente. 

Veremos ainda, numa linguagem simples e bem ilustrada, 
os principais instrumentos de medição desse homem tolo, 
seus princípios e a aplicação prática de atividades insalubres 
como hábitos de consumo, de programação na TV 
ou de navegação na internet. 
Veremos também seu comportamento na rua, em parques, centros de lojas, 
bem como em almoços de família aos domingos. 
Abordaremos o cotidiano desse homem tolo, 
e as ferramentas de segurança da autoridade administrativa, 
os riscos de explosões sociais e muito mais. Segue exemplo: 
Norma regulamentadora do homem tolo, nº 45. 
Esta norma estabelece procedimentos a serem adotados 
para fiscalização de estupidez e hostilidade 
delimitando prazos e cotas de crueldade 
(acorrentar negros em postes e marcar a ferro e fogo menores de 
idade, infratores ou doentes mentais); 
cabe à autoridade administrativa outras penalidades e dispositivos 
(como limpar ruas e viciados em crack e, para economia de água, 
recomenda-se tudo de uma vez por meio de esguichos) 
em infrações previstas no quadro de classificação 
anexo XIII desta norma. 
Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e 
profissional do homem tolo 
a autoridade administrativa emitirá certificado individual, indicando 
as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, 
nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar, 
desde que siga os preceitos impetrados — 
do contrário submeta-se o homem tolo à seguinte orientação: 
estabelecidos os requisitos mínimos de avaliação, controle e 
monitoramento dos riscos relativos ao consumo de carne humana e 
derivados, de forma a garantir permanentemente 
nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento 

A 
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a saber do abatedouro sobre segurança, saúde e qualidade de vida 
do insumo, sem prejuízos aos equipamentos de corte, transporte, 
recepção e descarga e de condições ambientais, 
gerenciamento dos riscos e prevenção de acidentes e perdas 
está garantida a ingestão de carne humana e derivados 
pelo homem tolo, 
desde que a matéria-prima seja procedente de análogo homem tolo 
dispensado por motivos relacionados no índex subsequente 
[disponível para consulta] 
deve servir de igual perante os seus, incluída a cláusula presente, 
fornecer carne própria para abastecimento coletivo, 
conforme contrato com a empresa Estado S.A., 
subscreve-se ____________________ 
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Virna Teixeira | Nasceu em Fortaleza. Tem três livros 
de poemas publicados no Brasil, além de várias 
plaquetes de poesia. Publicou A Terra do Nunca é 
Muito Longe (Não edições, Lisboa, 2014), que saiu em 
versão bilíngue em Londres em 2016. Traduziu três 
títulos de poesia escocesa, edita poesia brasileira pela 
Carnaval Press em Londres, é neurologista, e também 
atua na área de psiquiatria. Sua próxima coleção de 
poesia, Suite 136, sairá este ano pela Demônio Negro, 
no Brasil, e pela Douda Correria em Portugal. 

 
s/título 
 

ou me mover continuamente mas não vou me mover, não 
quero compromisso, desculpe mas tenho que trabalhar, 

estou ocupado, eu não quero um relacionamento, temos 
expectativas diferentes, acho que nunca me apaixonei, o amor é um 
psicose, eu odeio a mulher que me dispensou, eu odeio a mulher que 
dispensei, ela me odeia, ela odiava minha bebida, ela era assexuada, 
sua raiva me lembra a raiva dela, eu tenho medo de você, eu vou te 
amarrar, eu vou chamar a policia, você disse que eu era um misógino, 
você é maravilhosa, estou adorando esse tempo juntos, por favor se 
cuida, eu vou esperar por você, eu não farei nenhum movimento, eu 
não vou dormir com ninguém, enquanto eu me movo continuamente 
imóvel na minha passividade 
 
 
o quarto de casal 
 

omo domar um leão. Exercitando triunfo com audácia 
excessiva, fantasia, e uma narrativa limítrofe. Negando um 

perigo quase intolerável. Neste sonho ela se perdeu no escuro, 
bêbada, pisando sobre corpos nus. As violações não foram 
imediatamente percebidas como traumáticas. Então ela perdeu toda 
a bondade. Ela estava re-encenando, de vítima a dominadora, 
furiosa, livre de contenção, rasgando sua meia-calça, curando-se 
selvagemente, batendo, acalmando-se, pedindo contenção. 
Impotência transformada em raiva, protegendo ela, protegendo sua 

v 

C 
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mágoa, purificando, enquanto Carmen Miranda sorria e acenava para 
ela contra um céu em chamas. 
 
 
s/título 
 

argem contínua de ansiedade, 
explodindo plástico inevitável 

 
Visão esférica, borrada, 
retina alinhando a superfície interna do globo 
o aço da porta corta-fogo pintado de branco 
 
Se todas as coisas pudessem ser contadas 
 
Escute o medo. Prova contras as emoções mais ásperas, 
luxúria e solidão sob efeito de anfetamina 
 
A armadura faminta da adicção, 
uma antiga marca japonesa de hipnóticos chamada 
dançarina das nuvens 
 
 
arena 
 

s cartas falam melhor se você aparece. Vamos olhar para o 
seu passado. Esta aqui representa você. Eu vejo forças. Eu 

vejo mudanças, uma batalha. Eu vejo uma viagem. Aquela é você. As 
cartas são difíceis de ler. Vamos tentar de novo. Embaralhe, corte. A 
carta do enforcado indica sofrimento. As mãos e os pés estão 
suculentos. É uma transformação completa de toda a sua existência. 

Eu tenho meu orgulho. Você virá correndo. A vida justifica 
nossos desejos. O que é bom num dia, não é no próximo. 

Que drama queen. Como ela reage. Ela precisa ser adulada 
como uma criança. Ela só quer atenção. Ninguém me mima, ninguém 
me ama. Fique calma. O mais importante é a sua saúde. 

Eu não leio mãos. Eu não sei. 

M 

A 
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arena II 
 

ue acha das mulheres paraquedistas? Que loucura pular 
daquele jeito. Isso machuca. Mas me faz bem. Agora que 

me espreguicei vou me alongar. Você é a minha melhor plateia. Se ao 
menos pudéssemos sair de férias. Uma cartomante viu nas cartas. E 
agora, este imenso medo da morte. 

Nós estamos na mesma bolha. Eles amam pela metade. Eles se 
contêm. Então eu paro no meio também. Sempre tive medo de 
ceder. 

Deixe eu tirar uma foto. Mais tarde, vamos esquecer. Resta 
pouco tempo. Eu tenho a sensação que meu medo passou. Eu tenho 
a sensação que estou feliz. Temos bastante tempo. Deixa eu te 
convidar para um jantar romântico. Quer ir para um restaurante com 
terraço ou para outro lugar? 
 
 
s/título 
 

ocê me ofendeu gravemente. Duas vezes. Peça desculpas. 
Que isso não se repita. Eu jamais disse isso. Você é muito 

sensível. Não faço julgamentos. Eu sou um cara bacana. Você me fez 
chorar muito, mas tudo bem. Minha ex-mulher é psicopata. Minha 
ex-namorada era agressiva. Criava problemas. Já não há diferença 
entre mulheres e putas. Todas fazem de tudo na cama. De sexo eu 
entendo. As mulheres dão em cima de mim. Eu sempre fui bonito. As 
que gostam de sexo procuram. As outras se afastam. As mulheres são 
materialistas. Elas competem entre si. Não dá para conversar com 
elas. Você é diferente. Você é intelectualizada, inteligente. Você vê 
coisas onde ninguém vê. 
 
 
 
 
 

Q 

V 

| revista gueto · edição trimestral número quatro | 

| página 14 | 



s/título 
 

 exterior é uma perfeita paródia do interior. Um arquivo 
caótico de visões internas. Paranoia é minha pele de 

leopardo. Eu uso ela como uma performance. É um enfrentamento. É 
como eu protejo minha ingenuidade: cobrindo as paredes com 
espelhos. Elas iluminam e ampliam as tuas mentiras. É esplendoroso. 
Deus é maior que tudo isso.  
 
 
s/título 
 

enho medo de síndrome da guerra mundial. Tenho medo 
de vampiros. Tenho medo da morte. Eu posso ouvir os 

vampiros. Eles falam como gente. As faces deles me assustam. Eu 
posso ouvir anjos, demônios, vampiros, e lobos. Eles estão falando 
sobre mim. Eles vieram me salvar. As janelas estão fechadas, e os 
anjos não podem entrar. Ela pensa que eu sou um vampiro, e me 
persegue com uma estaca na mão. 
 
 
s/título 
 

inha mãe está a rezar por mim em Portugal. Eu ia muito 
à minha igreja. Sim, troquei sexo por cocaína. Mas 

senhora doutora. Sabes que uma pessoa pode ficar louca com sexo? 
Sexo sem proteção. EU TAMBÉM SOU FILHA DE DEUS. Este gajo que 
conheci acho que ele gosta de mim. Ainda tenho o número dele. É 
tão bom falar com alguém na minha língua. Estas pessoas aqui são 
tão frias. Tu és tão bonita. Pareces uma santa. Gostaria de colher 
umas análises. Para HIV, sabes. Quando é que posso sair? Quero ver 
meus amigos, quero fumar ganja. A doutora vem amanhã? És tão 
diferente, gostei mesmo de ti.  
 
 
 
 

O 

T 

M 
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s/título 
 

ocê está recebendo mensagens? Pode ser. Do espaço. 
Faz muito tempo que não vejo um pássaro. A última vez foi 

numa peça incomum. O que aconteceu com a British Airways? 
Pode me dar uma semaninha por favor? Eu não fiz nada de 

medonho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

| revista gueto · edição trimestral número quatro | 

| página 16 | 



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. 

 
pétalas de solidão 
 

 claustro é vermelho jambo. 
O sopro do absoluto 

girovaga em ascético silêncio  
(o cheiro é de formiga). 
 
Floreio um breviário,  
acendo uma reza:  
aos rios que não fecundaram  
o mar. 
 
No meu corpo salpicam  
todos os sonhos do mundo. 
Gosto de afinar continentes, 
minha alma é oceânica.  
 
 
ab initio 
 

au da 
existência, 

a substância 
salina. 
 
Como sagrado é 
o teu sexo, 
salgada, 
a tua língua. 
 
 

O 

N 
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Segredos de dunas, 
os seus olhos 
sob a lua: lumes. 
 
Que se pólen 
em acácia 
lembram 
um livro fecundo.  
 
 
urgências 
 

ma chave  
dentro  

de um copo. 
 
A ferida  
acende-se em átomos. 
 
A ausência espanta. 
 
Uma cama 
no meio do mar 
varre uma pátria  
de roupas sujas. 
 
| do livro Digitais do caos (selo Edith, 2016). | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
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Diniz Gonçalves Júnior | (Diniz Antônio Gonçalves 
Bala Júnior), nascido em 1971, é paulistano e autor de 
Decalques e Concha Acústica. Tem poemas e artigos 
publicados em diversos jornais e revistas. 

 
máquina do mito 
 

erséfone semeia panorama de romãs 
do cultivo o hálito cor de amora 

expelindo, madurando 
outro início de estação 
 
 
cine arte posto 4 
 

a margem da areia, 
filme de ivan cardoso. 

tela coagulada, 
sangue simulado,  
sexo exposto. 
na  transamazônica, 
susto dos risos. 
o salto do lobo. 
ácaros embalsamados, 
dos letreiros ao 
the end. 
 
 
edifício parque verde mar 
 

esenho matizado em cores fortes 
ligação entre espaços amplos, do portal aos 

jardins de paisagens 
no teto carrosséis, figuras geométricas 
giracéu salpicado de horizontes 
 
* 
 

P 

n 

d 
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o 
Sol 
solúvel 
matiza 
Manhã 
menina-dos-olhos 
coleciona verões 
nos tanques de areia 
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André Luiz Pinto | Doutor em Filosofia e autor de Flor 
à margem (edição particular, 1999), Primeiro de Abril 
(Ed. Hedra, 2004), Ao léu (Ed. Bem-te-vi, 2007), Terno 
novo (Ed. 7letras, 2012), Nós, os dinossauros (Ed. 
Patuá, 2016), entre outros. 

 
três poemas 
 

 Bem, que o desejo 
não escape 

à fúria desse espelho: 
 
2. advém de parte alguma 
como deus 
decanta a memória 
condiz 
à última sentença: 
 
3. quando podemos 
morrer? 
 
4. Não parece lógico 
se bem que a matéria 
torne 
arbítrio e santo 
um lupanar 
 
5. Imediatamente novas 
(as rosas) 
cultivo no escuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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* * * 
 

uvi-los 
Fixa no tempo 

a forma 
remediando 

o branco 
 
Guardá-los 
Quantos forem os bocados 
deixa na planura 
um gesto 
mais parece socorro 
 
Ouvi-los 
depois que o repetir 
sob o acorde 
de aranhas 
 
Um nexo 
um corrimão avulso. 
 
 
* * * 
 

m vento lasso 
a flor restinga 

areia púrpura 
 
Chove mais 
do que devia 
chove menos 
do que chovia 
 
 
 
 

O 

U 
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quem sabe 
chore mais 
A água pétrea 
o largo raso 
 
ao limite da baía 
onde passeiam 
tuas meninas 
borboletas 
 
singram ao sol 
Um vento fosco 
a língua casta 
 
ondas revoltas 
trazem às almas 
almas que foram 
no mar de outra gente 
 
No mar talvez 
a fome inglesa. 
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Severino Figueiredo | Escreve em Triste, mas 
curto e mora em Cabedelo-PB. Contatos: 
severino_figueiredo@hotmail.com  ou @sevfig 
(Instagram). 

 
ofício 
 

ome o cão sem casa: 
comércio; outro cão; 

ele próprio língua, 
fundo, seu botão. 
 
Come o cão sem casa: 
casas — tête-à-tête; 
cão que da garagem 
gora seu cacete. 
 
Come o cão sem casa: 
o pau — do poema 
mole sobre a folha, 
broxa com o sistema. 
 
 
Dona M., de areia a cabedelo, 1980 
 

ando em linha o trem — 
mole desde mesmo 

ou: se de pau duro 
para de onde veio — 
 
beira, de entre bicho, 
lagarta de pelo; 
entre o que é de jogo: 
falta, pré-escanteio; 
 
 
 
 

C 

T 
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meio ao de família: 
vó no desmantelo: 
buchuda do quinto, 
suja de onde veio. 
 
 
lavadeira 
 

rabalho-tortura: 
beiral de camisas 

pregadas por baixo 
 
Em redor cordão 
a falta de queixo 
se iguala a de braço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
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Luís Chacho | Cresceu entre Lisboa e a Outra 
Margem. Tem 43 anos. Publicou o poema Aqui 
Del(ete) na colectânea poética O Desejado. Robot 
Bimby (organização de Jorge Corvo Branco. 
Companhia das Ilhas. 2015). Escreveu a letra da 
música Gelatina, dos Duble Dread, e o texto adaptado 
ao videopoema Sonho Brando (em colaboração com 
Rafael Teles), que integrou o projecto multimédia 
internacional HearteartH. Viu textos seus saírem pela 
Enfermaria 6. O que escreve (e fotografa), pode ser 
encontrado no blog http://cimento-cola.blogspot.pt/ 

 
postiço 
 

e deprimem as heroínas dos mortos. Os meus sentimen-
tos: uma flor receio, quando tudo só instinto. O pano 

que lhe não desço à frente, talvez. Um livro que seja a pôr no lugar 
amanhã, o louco sem verdade. Tinha mais olhos que alma, feridas 
pois as coisas. O papel principal; convertido o sangue em prisão de 
pó. Nem o nome eu tenho seguro, à força de rejeitar dignidade. 
Medo só de um rosto e algo nesse rosto entregue, injectado de um 
vulgar nada. Adeus, ou não houvesse tempo, instinto, qualquer coisa. 
Uma frase a traçar os ombros. Nada contra um dia, tê-lo aqui um dia. 
Sentemo-nos então, sobre a turba de lábios a repetir as pessoas, um 
par de horas; os seus dedos, a voz surda. Mecânicas de ir embora a 
dias, ocupado em pormenores descoloridos. Cravado no rosto 
inclinado, puro terror por ter chegado às horas escuras ao meio de 
um branco inteiro. Mãos perversas, deliciosas pétalas de imoralidade. 
Deuses comuns nos impingem a coragem de sermos uns quaisquer. 
Jogamos nós a cigarros, acendendo as trevas com a tara perdida. 

A casa da voz, um poeta do egoísmo artificial. Narrando a 
precisão do céu. O coração pesadamente postiço, como fogo calado. 
Belos olhos, enegrecidos com a adição betuminosa do caminho 
melancólico, escarificados de imprevisto. Pilares pesados, do tecto ao 
rés-do-chão, atravessando este olhar de esquinas quebradas. 
 
 
 

M 
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Laura Assis | Nasceu em Juiz de Fora (MG) em 1985 e 
é doutora em Literatura pela PUC-Rio. Participou das 
antologias Plástico Bolha (Organograma, 2014) e 
Naquela língua (Elsinore, 2017), lançada em Portugal. 
É autora do livro Depois de rasgar os mapas (Aquela 
Editora, 2014) e da plaquete Todo poema é a história 
de uma perda (Edições Macondo, 2016). 

 
exílio 
 

inda não era verão. 
Por fora seria uma noite 

de outubro, 
por dentro seria o dia 
de insistir em enredos 
nunca destinados a nós. 
 
Ontem mesmo fiz planos 
impossíveis 
com estranhos que 
não sabem meu nome, 
falei para eles sobre o tempo 
em que frequentava 
as reuniões 
do partido  
pra me sentir parte 
de alguma coisa 
e consentia 
em escrever longos textos 
sobre poetas inacessíveis 
e os perigos de ficar 
em silêncio. 
 
Demorou muito  
até que eu pudesse 
sair da ilha, 
mas estive em lugares piores, 
por isso entendo  

A 
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o que você me oferece 
(como alguém que esperava mais 
porém se surpreende  
em ter conseguido 
alguma coisa). 
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Adriane Garcia | De Belo Horizonte-MG, é poeta. Em 
2013, venceu o Concurso Nacional de Literatura do 
Paraná, poesia, com Fábulas para adulto perder o 
sono (Confraria do Vento, 2017, segunda edição). Em 
2014, publicou O nome do mundo (Armazém da 
Cultura) e, em 2015, Só, com peixes (Confraria do 
Vento). Em 2016, participou da Coleção Leve um 
Livro, com Embrulhado para viagem. 

 
indigesto 
 

afé da manhã: jornal 
Um copo de sangue 

E um pão de mal. 
 
 
um ovo trinca 
 

uando tudo está parado 
Quando o ar vira mormaço 

Quando a melancolia toma 
Nos braços todos os homens 
Um anjo piedoso faz 
Coceguinhas numa criança 
 
E ela ri 
E algo se rompe 
E eu sei que o mundo 
Não acabou. 
 
 
mineração 
 

ontanhas diluídas 
Diárias, de saída 

Vagões ininterruptos 
Numerados de sanha 
E sina 

C 

Q 

M 
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Minas ficando plana 
Voltando made in 
China. 
 
 
ganhar o céu 
 

ou para trás, na contramão 
Eu ignoro a seta e vou 

Para trás, na oposição 
Desorganizo o meu destino e vou 
Para trás, na direção 
Contrária ao que se me ditou e vou 
Para trás, na tradição 
Dos que recuam pra tomar impulso 
E voo. 
 
 
irreversível 
 

empre tarde demais eles vêm 
Dão tudo de si, depois de misérias 

Como se economizassem para o fim 
Quando já estão velhos e fracos 
Quando não é mais possível 
Pedalar na primeira bicicleta. 
 
 
um número 
 

enho números 
E uma conta alta para pagar 

 
Sou um número 
Reduzida a mais um na espécie 
 

V 

S 

T 
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Sou peça, engrenagem 
Na máquina, que pesada 
Comprime minhas mãos 
 
E não toco 
Meu piano 
Como quero. 
 
 
materno 
 

ou mãe 
Quero dizer morada 

Teto pra quando a rua 
Fizer-se desabada 
 
Sou ombros 
De peso e de consolo 
Seguro braços trêmulos 
Pra dar firmeza de colo 
 
Sou solo 
Dos teus pés criando asa 
Pra cuidar do ferimento 
Quando o bodoque te arrasa: 
 
Sou casa. 
 
 
ejaculação precoce 
 

ento me estender, é verdade 
Quando assusto já foi 

O poema me dá um ponto 
Final e pronto, acabou. 
 
| do livro Embrulhado para viagem (Coleção Leve um Livro, 2016). | 

 

S 

T 
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Bruna Mitrano | Nasceu (1985) e vive na periferia do 
Rio de Janeiro. É escritora, desenhista e articuladora 
cultural. Publicou o livro Não (Editora Patuá, 2016). 

 
imprecação 
 

ue a chuva poupe as telhas pobres 
e mais nada. 

 
 
dois pra lá 
 

argalhou outra vez sem motivo.  
tivesse língua, 

lamberia o bico da 38 spl carregada, 
pra deixá-la ainda mais aguda, 
a noite.  
ela,  
morreria já a essa hora?  
danço. 
 
 
* * * 
 

oje fez dia mas ela disse 
será de morte cada hora canta 

a música perdida na infância 
coloca o rosto entre meus peitos  
de mãe preta e sente o cheiro 
da casa que nos roubaram. 
 
 
* * * 
 

asci com dentes podres 
coisa de família  

minha avó ficou banguela aos 26 
os tios todos têm dentadura 

q 

g 

h 

n 
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criança diziam tão bonita mas assim 
não vai arrumar namorado 
eu não queria arrumar namorado  
arrumei nove ossos quebrados 
ossos fracos coisa de família 
disseram bruna você parece que pode 
partir ao meio a qualquer momento 
eu quebrei muitas vezes 
mas ninguém quis ver  
que não quero namorados  
e que meu mau hábito de 
não escovar os dentes é por 
que nunca paro de comer 
porque o que sinto não é fome  
é o sentimento da fome que talvez seja  
coisa de família nunca entendi  
o que é essa coisa de família. 
 
 
* * * 
 

 garoto corre de chinelo, 
depósito de ânsias apreendidas ou 

ainda a convulsão de quem nada tem.  
olhos graves lama-mangue  
na cara preta salpicada de farelo de biscoito. 
o garoto tão pequeno já sabe andar de ônibus —  
livrai-nos do mal, mãe, dá conta santificada de seus filhos  
e o bebê carrega sobre a barriga redonda como se nunca tivesse saído —  
sozinho:  
um homem construiu sua casa com as próprias mãos.  
demoliram a casa e ergueram um muro.  
 
 
 
 
 

o 
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Wanda Monteiro | Escritora e poeta, uma 
amazônida nascida às margens do Rio Amazonas, no 
coração da Amazônia, em Alenquer, Estado do Pará. 
Reside há mais de 25 anos no Rio de Janeiro, mas só 
se sente em casa quando pisa no leito de seu rio. Seu 
livro mais recente é Aquatempo — Sementes líricas 
(Editora Literacidade, 2016). 

 
cópula das manhãs 
 

átria nossa 
assombro e orfandade 

chão anoitecido de cinzas 
 
na sombra 
há sempre um interlúdio de paralisia 
o tempo acautelado de  
correr  
estanca as horas 
diante de sendas sem luz 
 
entre_haveres_de_escombros 
decreta-se o desatino 
nos desvãos da inércia 
 
renega-se o destino 
ante à remissão  
dos idos  
tombados sob à turba dos muros de ocasos 
 
o tempo adoece de lodo  
de lama 
de frio 
a terra padece do fastio de luz 
na letargia de dias  
não amanhecidos 
 
 

p 
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espera-se pelo tempo 
só ele dá descanso à morte dos dias 
só ele diz dos prenúncios de auroras 
 
no exílio dos silêncios 
espera-se 
 
espera-se 
até que o chão possa recolher o adubo das sombras 
render-se à cópula das manhãs 
 
haverá de aurorescer 
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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, repu-blicado 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. 

 
deslocamentos 
 

arquemos com X 
 num mapa mental 

todos os lugares onde 
 nos cruzamos, antes de 
nos conhecermos. 
 
um exercício que  
desmente o destino. 
 
na década de 80 nascemos em 
São Paulo. 
 
quando cheguei em Amsterdã 
naquela manhã chuvosa 
você  já  estava. 
eu desfazia minhas malas enquanto 
você tomava café com poeta desconhecido  
no centro da cidade. 
na semana seguinte 
você pegou um trem e partiu. 
 
você treinou seu francês em Paris 
 onde eu nunca estive 
você passou sua infância em Kyoto 
 onde eu nunca estive e 

m 
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de onde seus avós migraram durante a 
segunda guerra: 
descartemos. 
 
em 2003 fui para um congresso de Psicologia em Buenos Aires 
 onde você nunca esteve 
em Viena minha malas foram extraviadas 
 onde você nunca esteve: 
descartemos. 
 
onde você nunca esteve 
onde eu nunca estive 
onde nunca estivemos 
 
marquemos com X 
 num mapa mental 
todos os lugares onde 
 nos cruzamos, antes de 
nos conhecermos. 
 
um exercício que  
desmente o destino. 
 
nas férias de verão de 97 visitamos a 
Bahia de Todos os Santos com nossas famílias 
brincamos no Pelourinho 
quantos desejos couberam naquelas fitas do 
 Senhor do Bonfim que 
já não trago em meus braços? 
 
em Madrid choveu tanto que 
nenhum avião chegava partia e eu 
 fiquei presa entre essas ações. 
você assistia a apresentação de dança 
da sua melhor amiga. 
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horário de pico, linha azul, São Paulo 
em 2010 poderíamos nos esbarrar 
pareceria fácil pareceria irônico. 
 
marquemos com X 
 num mapa mental 
todos os lugares onde 
 nos cruzamos, antes de 
nos conhecermos. 
 
um exercício que  
desmente o destino: 
 
onde quer que você esteja 
eu não estou. 
 
 
* * * 
 

ocê está na Rússia 
     onde sempre quis estar. 

 
você está na Rússia 
     onde eu nunca estive. 
 
assim, eu não posso precisar 
a temperatura do seu corpo 
neste inverno. assim, eu não posso precisar 
se o branco do seu corpo, tão conhecido, 
se confunde com a paisagem que você escolheu 
e não sou. 
 
você está na Rússia 
     onde eu nunca estive. 
 
assim, eu não posso precisar 
se as suas lágrimas 

v 
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      caso caiam 
serão quentes, como aquelas que eu lambi, ou 
imitarão flocos de neve indo ao chão. 
 
você está na Rússia 
     onde sempre quis estar. 
 
e eu continuo no Brasil 
     mas é um Brasil 
que você jamais conheceu. 
 
assim, você não pode precisar 
se aqui agora minha carne apanha.  
assim, você não pode precisar 
se minha carne ainda tem aquela cor bronze possível em 
30 graus ou se já é aquela carne apodrecida por resistir. 
 
você está na Rússia 
     onde eu nunca estive. 
 
e eu continuo no Brasil 
     mas é um Brasil 
que você jamais conheceu. 
 
assim, você não pode precisar 
se caem lágrimas, quentes ou frias 
dos meus olhos. assim, você não pode precisar 
se é uma secura sem fim 
embora não faltem motivos e ou vontade 
de chorar. 
 
você está na Rússia 
     onde sempre quis estar, 
     onde eu nunca estive. 
 
eu continuo no Brasil, 
um Brasil que você jamais conheceu. 
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* * * 
 

ocê traz na boca 
todo o gosto do mar 

e eu tento adivinhar 
inutilmente 
quantos oceanos você atravessou 
hasta aquí, hasta mi 
quais oceanos você atravessou 
hasta aquí, hasta mi 
para guardar em si 
tanta água, tanto sal 
em cada gota de saliva. 
 
você traz na pele 
todos os tons da terra 
e eu tento adivinhar 
inutilmente 
quantos continentes você percorreu 
hasta aquí, hasta mi 
quais continentes você percorreu 
hasta aquí, hasta mi 
para guardar em si 
tanta cor & esse cheiro que acentua quando tempestades 
em cada macromolécula. 
 
você diz reconhecer 
o gosto de mar que trago na boca 
os tons de terra que trago na pele 
fácil perceber então que 
atravessamos percorremos 
os mesmos oceanos os mesmos continentes 
hasta aquí 
 

v 
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: somos filhos da África 
 
e tudo que contamos através dos nossos corpos 
fala sobre nós, mas       no profundo da memória 
guarda nossos ancestrais. 

 
 
não temos fronteiras 
 

ocê diz 
não temos fronteiras 

 
você diz 
não temos fronteiras 
para dizer que somos um, que  
a pele do outro ainda é si, nós 
o mesmo chão. 
 
você diz 
não temos fronteiras 
para me enganar, pergunto. 
 
você diz 
não temos fronteiras 
eu nego 
forçando o meu olhar nas 
cicatrizes que insistem 
limites tão leves, mas que 
se fôssemos em mapas 
 se fôssemos países ainda 
estariam lá, ainda 
ensaiariam abismos 
mínimos. 
 
 
 

v 
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você repete 
não temos fronteiras 
porque para você 
essas linhas são  
apenas 
 
detalhes 
 
dentro de poemas. 
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Luana Claro | Graduanda do curso de Letras na 
Universidade de São Paulo e autora do livro de 
poemas e ilustrações Diadorim, publicado pela 
Editora Patuá em março de 2017. 

 
três poemas 
 

enina 
vem aqui colocar um brinco 

não é assim que se brinca de 
 
menina 
já te disse, fecha as pernas 
ou sofrerá duras penas de 
 
menina 
não fala desse jeito não ou te 
dou um safanão pra aprender a ser 
 
menina 
 
 
* * * 
 

scuta o que digo 
não sou bonita 

 
quando estou rastejando 
por vida eu não sou 
quando o sol nasce, 
não sou 
quando se põe 
não sou também 
 
quando deixo de prestar 
atenção a toda ficção, 
não sou também 
 

m 

e 
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quando me abandono, 
não sou 
não espere nada de mim 
 
 
* * * 
 

 infeliz que não se 
ensine em lugar algum 

como vencer o próprio corpo 
como vencer o peso do próprio corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

é 
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Tassyla Queiroga | Tem 30 anos, paraibana, é poeta 
e escreve seu primeiro livro de poemas, sobre o 
exílio. Atualmente, mora em São Paulo, a cidade 
louca dos seus sonhos neuróticos. Coleciona diários e 
envia declarações de amor pelos correios. Dançante 
de flamenco e aprendiz de bailarina. 

 
terceira guerra 
 

ão há nada melhor 
ou mais urgente 

a ser feito 
senão tomar sol 
na faixa de areia 
que surge 
antes do tsunami. 
não posso calar Donald Trump 
não posso esconder bomba atômica, 
mas o poema cava um bunker 
no meu peito aflito 
sobrevivente de guerra 
no gueto dos poetas perdidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 
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Fernando Chagas Duarte | Geógrafo, poeta, 
fotógrafo amador, português, viajante do mundo e 
das particularidades. Nasceu em Lisboa, era setembro 
de 1964. Participou na génese de algumas 
associações e experiências colectivas sobre patrimó-
nio cultural e imaterial. A sua vida profissional tem 
sido quase inteiramente dedicada ao sector das 
pescas. Autor de … quase cem poemas de amor e 
outros fragmentos (Chiado Editora, 2014), A hora das 
coisas (Pastelaria Studios, 2016; 2ª ed. 2017) e As 
palavras que faltam (Pastelaria Studios, 2017). Tem 
participação em mais de duas dezenas de colectâneas 
poéticas (Portugal, Brasil e Chile). 

 
pirexia 
 

ive febre esta noite,  
era eu 

com cicatrizes de múltipla escuridão 
era numa ordem eclesiástica da carne  
a intoxicar o teu mistério —  
senti as feridas reabertas à utopia,  
mas nunca saberei  
(da nuca ao espírito) 
o que responder ao sonho interior 
ali, onde gemo odores e revelações. 
 
a febre, em insolvência de liquidez 
é um inquilino feroz  
que se transporta electricamente 
sem assinatura, pelos espelhos universais 
das coisas pequenas e 
era eu a discursar o nome das coisas 
normais e pequenas, talvez fosse eu  
a febre que tenho dentro 
e as coisas sem nome que se dizem,  
as coisas que são coisas dos símbolos 
 
 

t 
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que dizer do corolário da inteligência 
do avesso da arte, inverso de ti 
que consideração é possível  
ao atravessar oceanos e discorrer 
sobre a universalidade caótica do mundo 
se prostrado a uns meros 37 e nove  
(tão astutas são as cercanias dos substantivos) 
sou insuficiente e estou quase extinto. 
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Assionara Souza | Escritora, nascida em Caicó-RN e 
radicada em Curitiba-PR. Formada em Estudos Literários 
pela Universidade Federal do Paraná, é pesquisadora da 
obra de Osman Lins (1924-1978). Publicou os volumes 
de contos Cecília não é um cachimbo (2005), Amanhã. 
Com sorvete! (2010), Os hábitos e os monges (2011) e 
Na rua: a caminho do circo (2014) — contemplado com 
a Bolsa Petrobrás, 2014. Sua obra tem sido publicada no 
México pela Editora Calygramma. Participa do coletivo 
Escritoras Suicidas. Idealizou e coordenou o projeto 
Translações: literatura em trânsito [antologia de autores 
paranaenses: http://literaturaemtransito.com/. Estreou 
na dramaturgia com a assinatura da peça Das mulheres de 
antes (2016), com a Inominável Companhia de Teatro. 

 
oficina 
 

 meu namorado Joe  
— que é como ele gosta de ser chamado — 

Está anos luz à minha frente 
Ele me diz: “Você é estúpida como uma toupeira!” 
Ele me diz: “Fica de quatro pra mim e me dá esse rabo agora!” 
Largo o que estou fazendo, me posiciono feito a potranca do Tio Fred  
E espero bem paciente que o Joe acabe o serviço 
Coisa que eu sei fazer bem, pois fui treinada para isso 
Todas as vezes que nosso pai chega emputecido em casa 
Tanto eu quanto minhas irmãs  
Largamos o que estamos fazendo 
E ficamos prontas para servir nosso pai 
E sem essa de me fazer de distraída mascando feno 
Como se não fosse comigo 
Isso o Tio Fred aguenta, mas o meu namorado Joe detesta 
Tenho que urrar e rebolar até que ele dê o serviço por encerrado 
Isso acontece quase sempre 
Tem vezes, estamos no carro, simplesmente ouvindo música 
Joe arreia as calças, enfia os dedos pelos meus cabelos  
E me agarra bem na nuca 
Então me empurra com tudo e me faz cair de boca 
Mais ou menos o que fazem meus primos com as garotas  

O 
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Na piscina do clube, entre risos e muita diversão 
Afundam as cabeças das garotas 
Até elas quase perderem o fôlego 
Joe me diz: “Engole tudo! É assim que as boas garotas devem fazer!” 
E ali mesmo, com a cabeça presa entre suas pernas 
Trato de fazer a coisa direitinho 
Melhor do que qualquer garota 
Nem reclamo, nem me engasgo, nem nada 
Saio triunfante com o rosto em brasa e os lábios vermelhos 
Como quem se salvou de um afogamento 
Nenhuma gota escorre pras pernas de Joe 
Nenhuma baba na minha blusa 
“Engole tudo e deixa de choro!”  
Esse é um conselho que eu escuto desde pequena 
“Seja uma boa garota, sua merdinha!” 
Sempre foi bem comum ouvir esse tipo de coisa 
 
Penso que é uma espécie de treinamento 
E Joe com certeza teve também o seu treinamento 
— de um modo diferente, claro... 
Ele segura minha cabeça com os dedos bem abertos 
Como se fosse uma bola de boliche 
Depois empurra e empurra 
A ponto de eu quase sufocar 
 
O pai de Joe deve ter levado ele muitas vezes ao boliche 
E ensinado a agarrar com a mão bem aberta 
Uma bola pesada como uma cabeça de mulher 
E deve ter ensinado pra ele o jeito certo de lançar 
Pra ela bater com força no chão e sair rolando pela pista  
Até derrubar todos os pinos 
Ai do Joe se ele não tivesse jeito pra coisa 
O pai dele teria ficado decepcionado 
Os caras do boliche iam comentar e rir às escondidas 
Isso ia ser constrangedor para o pai do Joe 
Com certeza ele morreria de vergonha  
E quebraria o Joe de pau até ele se endireitar 
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Mas Joe leva jeito pra coisa 
Ele me diz: “Engole tudo, garota!” 
E empurra minha cabeça como quem agarra uma bola de boliche 
 
Joe está anos luz à minha frente 
Assim como todos os caras que frequentam o clube 
Assim como todos os caras do boliche 
Para isso eles todos foram treinados 
Eu fui treinada para engolir tudo 
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Jarid Arraes | Nasceu em Juazeiro do Norte, na região 
do Cariri (CE), em 12 de Fevereiro de 1991, é escritora, 
cordelista e autora dos livros As Lendas de Dandara e 
Heroínas Negras Brasileiras. Atualmente vive em São 
Paulo-SP, onde criou o Clube da Escrita Para Mulheres. 
Até o momento, tem mais de 60 títulos publicados em 
Literatura de Cordel, incluindo a coleção Heroínas 
Negras na História do Brasil. Site: http://jaridarraes.com/ 

 

cinco poemas 
 

ceitei que sou louca 
que meus joelhos rangem e meus cotovelos furam 

meus olhos latejam 
as pálpebras tremem 
aceitei minha loucura como uma gravidez de cadela 
de poucos meses 
e muitas tetas 
 

o problema de ser louca 
e ter a cabeça cheia de ideologias 
convicções e fantasias [políticas] 
é que não te oferecem um quarto sem trancas 
um refeitório branco com bandejas vazias 
 

a prole da minha insanidade desceu pelas minhas pernas 
estendendo os braços 
e já tinha alguns anos — que não pude contar 
eu somente a fitei com os olhos borrados 
os cílios duros de rímel 
as unhas que cortei no dente 
 

“mãe, me tome em seus braços” 
minha loucura clamava 
em prantos que não se repartiam dos meus 
e nós choramos  
loucas de primeira viagem 
a minha loucura 
e eu 

a 
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* * * 
 

esistir é coragem difícil 
somos programados 

para tentar 
 
deslizando aos barrancos 
a pele das pernas 
esfolada 
os pulsos marcados 
pelos rosários 
 
é preferível morrer 
sorrateiramente 
em gorduras 
açúcares 
refluxos 
pedras nos órgãos 
no peito 
 
mas desistir 
essa é uma coragem 
que todos 
não temos 
 
 
* * * 
 

inhas paredes 
desabaram 

 
— só se ouviu 
           o som —  
 
oitocentos reais 

d 

m 
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de tijolos cimento 
azulejos rejunte  
branco 
 
— as paredes 
        foram 
   desabando — 
 
como todos  
os grandes 
muros 
 
políticos 
protetivos 
cativos 
coloridos 
mijados 
 
— onde se escoram 
       os cansados — 
 
minhas paredes 
cumpriram  
seu tempo 
 
 
* * * 
 

aí para a varanda 
aos 14 graus 

da tarde 
sem blusas 
 
viria 
a primavera 
as roupas leves 
— mas 

s 
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meu peito é pesado 
e quente 
 
dentro de mim não faz  
brisa  
 
é sempre 
mormaço 
 
 
* * * 
 

 cigarro 
pendente 

entre os lábios 
e a fumaça 
escapando 
como bruxaria 
num ritual 
pra me atrair 
 
quis dizer 
solta em mim 
me marca 
com esse cheiro 
que agora é teu 
que quero noss 
 
entre saliva 
e nicotina 
uma vontade 
tão grande 
de molhar teu lençol 
escorrer no colchão 
deixar lembrança 
 
 

o 
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me pega 
assim 
com essa mão 
eu troco de dedos 
de posição 
mistura 
teu gemido 
com o meu 
que eu quero 
me espalhar 
nos teus pêlos 
 
feito aviso 
colada 
um vício 
escolhido 
uma entrega 
tragada 
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Pollyanna Furtado (1981) | Paranaense radicada no 
Amazonas. Professora de Língua Portuguesa na rede 
pública de ensino e Mestra em Letras — Estudos 
Literários pela Universidade Federal do Amazonas. 
Publicou Fractais e À margem da luz (edição 
independente, 2007), Simetria do caos (Ed. 7Letras, 
2011) e Rosa de Sombra (artesanal e versão digital, 
2013) e À sombra do iluminado (Ed. 7Letras, 2017). Site: 
https://pollyannafurtado.wixsite.com/pollypoeta 

 
cena implícita 
 

nterro-me a cabeça sob um manto escuro, 
enquanto tu proclamas o amanhecer. 

 
A tua língua pode mais 
do que  legiões de olhos cerrados  
atrás do algodão puído  
de quartos em corta luz. 
 
O mundo vibra com dissonâncias. 
E nele, integro-me à batalha,  
na fina semântica dos cristais, 
contra muros estampados de ira e de musgos. 
 
A tosca umidade 
grita sutilezas no passeio público. 
 
Seres de rocha rasgam a paisagem 
como quem, num átimo, 
rompe o cenário  
de uma película 
em negativo. 
 
 
 
 
 

E 

| revista gueto · edição trimestral número quatro | 

| página 56 | 

https://pollyannafurtado.wixsite.com/pollypoeta


ao esmagador peso da sombra 
 

 sombra do real,  
na madrugada sonora,    

tem o rumor de máquina   
esmagando sonhos. 
 
Com as pálpebras pesadas, 
no entressonho, 
sondo seres soterrados. 
 
Entre a vigília e o espasmo, 
saltam-me, da vibração, 
máscaras que se deformam  
no espanto. 
 
O sono me envolve  
e sou capaz de reconhecer 
o ponto em que me lanço, 
no absurdo.  
 
Sei o momento máximo da queda 
e o instante mínimo do esquecimento. 
 
Sei que a pedra rola sobre Sísifo,  
eu me integro à face maturada... 
 
Ainda que eu esteja morta, 
minhas bocas em trevas   
se abrem em pleno do dia. 
 
| do livro À sombra do iluminado (Ed. 7Letras, 2017). | 

 
 
 
 
 

A 
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Patricia Naia | Nasceu em São Paulo e atualmente mora 
em Pernambuco. Preta, feminista, autora do livro O 
punho fechado no fio da navalha. Estudante de letras, 
pesquisadora na área de gênero e literatura. Autora do 
Zine Poemargem e do blog Legítima defesa. 

 
1. 
 

u vi meu amor andando no mangue 
e ela viu o que em mim há de mais humano: 

a lama 
 
vi uma constelação dentro da boca dela, 
quando ela riu 
eu me desfiz 
 
vi a rota de fuga 
dentro do rio 
e fugi pros braços dela de mar 
 
2. 
 

aminhos, corpo e etc… 
 

It’s a long way 
 
o poema depois que o poema invade o poema sua veia orta o poema 
percorre o poema os glóbulos coloridos do seu corpo o poema toma 
forma de gente o poema dentro das pequenas estruturas do seu eu 
criança quieta-medrosa o poema cheira a tua pele o poema esbraveja 
calor o poema dentro dos olhos o poema morde tua língua o poema 
secou a fonte da dor o poema nasceu o poema reproduziu o poema 
multiplicou o poema detesta o poema ser esquecido o poema 
morreu de tédio ouvindo o poema o barulho das buzinas o poema na 
sacada o poema da casa 37 o poema bicicleta o poema peito o 
poema teto o poema espelho o poema momento o poema teste o 
poema jeito o poema cd o poema moto luto mala duro o poema 
beleza sujeito parente o equidistante reluzente imprudente 

e 

c 
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monstruoso o poema não o poema pé o poema zé o poema way o 
poema no caminho do meu corpo 
 
3. 
 

u tinha um calo 
no coração 

um calo de sangue. 
lembro de como 
as pessoas, os homens 
calçados com coturnos 
pisaram meu peito. 
foram muitos anos 
de guerra fria 
marcando minha pele 
e dedos apontados para mim em tribunais 
regidos por urubus religiosos 
 
com a agulha fina da luta, 
estourei o calo de sangue 
e dentro do meu estômago nasceu uma gangue. 
mandei decepar todos 
os dedos apontados, 
e diante dos homens alfa 
regogitei meus pecados todos. 
abri as pernas sangrentas de natureza 
e pixei meu nome na parede da vergonha máscula e branca. 
armei minhas aliadas, 
e delas recebi abraços, 
sem baixar as armas. 
onde tinha ferida 
há uma hemorragia de luta e vida. 
uma vida não mais cativa, 
uma vida feminina, 
uma vida nega, 
uma vida guerra, 
em vidas combativas 

e 
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Cecília Floresta | Nasceu na capital paulista em 
dezembro de 1988. É graduada em Letras pela PUC-SP, 
ganha a vida editando livros e não passa sem amores ou 
literaturas — com apreço especial à brasileirada 
contemporânea. poemas crus é seu primeiro livro, 
publicado pela Editora Patuá em 2016. 

 
filhas da terra 
 

emedia elza soares de bocado 
arranhada garganta & punhos cerrados 

cantarolando que não 
essa mão que deus lhe deu 
erguida jamais será 
contra a fronte de mulher alguma 
 
serenas filhas de iemanjá 
vaidosas crias de oxum 
escusas rebentas de ewá 
soturnas castas de nanã 
inquietas rebentas de oyá 
não lhe deixem arrancar o pranto 
que do manto das águas nasce 
dos ventos do firmamento 
da lama das rebentações 
& tomem logo medida da valentia 
de cujos seios nossas mães 
nos vêm alimentar 
 
gota por gota 
dia a dia 
descobre-se assim: 
 
a força que se tem mulher 
a força que se tem 
essa luz que carregamos por dentro 
uma luz que não se apaga 
seja assim seja assado 

r 
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ou a independer de umas machezas 
que não passam 
não passarão, meu bem 
de infelicidades puramente passageiras 
 
 
idade da pedra 
 

 mulher que caminha na pedra 
carrega muito mais que peso 

enfrenta desafios 
cidades esquinas 
asfaltos & chãos de terra batida 
 
a mulher que caminha 
sai à procura da comida 
que os seios pros filhos seus 
não pôde dar sem luta 
 
caminha no silêncio da pedra 
a mulher que desconfia & grita 
sem nem conhecer o porquê 
de tamanho silêncio 
ou a qualidade robusta 
que lhe saltam aos olhos 
em dias ou não de chuva 
 
a mulher que pela pedra caminha 
não se lasca com qualquer parede: 
avança vozeia & grita 
pelo alimento necessário das crias 
que ardem de fome à revelia 
 
a mulher de pedra caminha 
afronta protesta & uiva 
tem pelos longos cabelos 
desgrenhados poréns 

a 
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valiosas dúvidas 
& dívidas muitas dívidas 
que jamais foram suas 
 
| do livro poemas crus (Editora Patuá, 2016). | 
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Regina Azevedo | Poeta brasileira nascida em Natal-RN, 
em 2000. Autora dos livros Das vezes que morri em você, 
Por isso eu amo em azul intenso e Pirueta. Mais: 
http://reginazvdo.tumblr.com/ 

 
tempo 
 

uando você chegou 
tirei o relógio do braço 

pois saber a hora através 
dos seus olhos  
semicerrados 
do seu corpo 
semiaberto 
da sua fala  
seminua 
era como tentar  
um trava-língua 
um enigma  
uma senha 
e aprender o idioma  
do seu corpo 
levou tempo 
por exemplo  
você sabia que existe  
um relógio que se baseia 
nas propriedades do átomo 
existe a ampulheta 
que antes foi utilizada  
em igrejas  
e hoje as crianças  
usam em jogos de tabuleiro 
e podem manipulá-la 
por exemplo 
nunca deixando que a areia 
 
 
 

q 
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pese totalmente para um lado 
você imagina  
como eu aprendi a domar 
o tempo do seu sono 
o tempo da seu banho 
do seu bocejo 
e até evitar 
que você abreviasse 
a palavra e o beijo 
você imagina que hoje eu sei 
que nada nesse mundo 
é capaz de te fazer ficar 
mais fácil seria esconder uma bomba 
disparar mísseis  
ou investigar o código genético 
das libélulas e das lavandas 
você sabia que a cada 65 mil anos 
perdemos 1 segundo 
e a cada cigarro 11 minutos 
mesmo se você fosse  
um relógio de vela  
pra começar  
ainda assim seria mais fácil  
impedir que o meu cheiro 
queimasse o seu corpo 
e consequentemente  
acelerasse o tempo  
e apressasse os seus passos 
você sabia que os agricultores 
sabem tanto sobre a posição do sol 
quanto os egípcios 
e ainda assim  
depois que você se foi  
você levou o meu relógio 
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você levou a música 
você levou mais que  
alguns instantes 
os gestos  
e a casa  
mas sobretudo 
depois que você se foi 
não há quem deixe o sol entrar 
e talvez por isso 
esteja tudo  
adormecido 
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Thaiz Cantasini | Poeta, cantautora, performer, arte-
educadora e aRtivista feminista. Mestranda em 
processos e poéticas da cena contemporânea pelo 
PPGAC-UFOP. Pesquisadora no NINFEIAS — Núcleo de 
Investigações Feministas, cantautora no coletivo Minas 
da Voz — Mulheres Compositoras. Transcriou para a 
esfera da música cênica obras de Ítalo Calvino (O 
visconde partido ao meio e O cavaleiro Inexistente), 
Clarice Lispector (Água Viva) e Sófocles (Antígona). É 
coautora dos livros Cadernos Musicais — Mambembe 
Música e Teatro Itinerante, Os olhos do Bilheteiro — 
coletânea de poesia goiana e, atualmente, lançou Feitiço 
do Sol, com poesia que esboça nas redes sociais, em 
uma edição de bolso. Participou do Encuentro X-
cêntrico: performance, disidencias e soberanias 
(Santiago do Chile, 2016) e do II Encuentro 
Latinoamericano de Investigadores sobre El Cuerpo y 
Corporalidade em las Culturas (Bogotá, 2015). 

 
mulher da roça 
 

iló teve onze filhos, 
sete maridos 

(só dois pegavam na enxada). 
Filó tirava leite, 
colhia hortaliça 
mesmo cansada. 
Os onze filhos de Filó 
morreram de morte matada. 
No sertão, 
a mulher que não nasce forte 
tem sempre uma história macabra. 
Filó tá namorando de novo. 
Mas diz que dessa vez não é com namorado. 
É com namorada. 
 
 
 
 

F 
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s/título 
 

ronuncio uma lista de palavras excitantes 
que contorcem a língua num fluxo constante 

ou propõem deslizamentos ousados 
[fonética reinventada e noturna] 
peregrino num percurso escorregadio, 
safado, 
vadio. 
Se dou qualquer ritmo para este ato, 
aos poucos, 
gozo devagar entre os palatos. 
 
 
s/título 
 

 mulher vestiu uma saia de estampas invisíveis.  
Sete cores. Saiu para dançar.  

A estampa transpirou e borrou o invisível com tinta. 
E assim, a mulher brincou de sol enquanto o seu suor chovia. 
Foi meu primeiro arco-íris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p 

A 
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Ravena Monte | É um monte de coisas e um pouquinho mais. 

 
s/título 
 

 o olhar, o vinho, o jantar 
A carne da boca 

que morde leve, depois força 
 
Força a barra na calça 
Saia levantada, calcinha baixa 
Não adianta dizer não 
Só a cabecinha é o caralho 
É o caralho mesmo! 
 
Que tá enfiado goela abaixo 
E a cabeça? De lado 
com olho dilatado 
A lágrima dói mais que a barra 
caindo como larva 
O nariz jorra o catarro 
e a porra, o caralho 
O ouvido já não escuta 
do tapa bem dado 
E a boca? 
 
Geme baixo, de dor embaixo 
Mas no outro dia, a mesma boca 
só vai reclamar do vinho seco 
do jantar 
 
 
 
 
 
 
 
 

É 
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s/título 
 

e eu soubesse 
Em qual acorde 

Te despertaria 
Eu te dedilharia 
A noite toda 
E um pouco do dia 
 
 
a carne é fraca 
 

oda vez que penso em ser vegetariana 
Ela me manda um sms 

Me chamando pra comer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 

T 
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Carla Diacov | São Bernardo do Campo, 1975. Livra-se 
em Amanhã Alguém Morre no Samba (Douda Correria, 
Portugal, 2015), A metáfora mais Gentil do Mundo Gentil 
(Macondo Edições, Juiz de fora), Ninguém Vai Poder 
Dizer Que Eu Não Disse (Douda Correria, 2016), bater 
bater no yuri (livro on-line pela Enfermaria 6, 2017), A 
Menstruação de Valter Hugo Mãe (editado pelo escritor 
português, no projeto não comercial Casa Mãe, 
Portugal, 2017). 

 
graças a deus entre nós 
 

ar nome ao prato 
com o resto da tarde 

espinha de peixe e  
mosca inteira 
dar nome  
porque devemos chamá-lo  
porque estava era um 
de nós à mesa 
e nele o resto de tudo que não 
foi digerido 
dar nome pois  
que nomeado terá chances 
de ser magoado culpado trincado 
cúmplice 
um prato 
desde o começo era ele entre 
nós e deitamos do tudo sobre o 
ódio e sobre as alamedas vazias 
que em chulo dialeto  
fizemos dos nossos almoços de domingo 
graças a deus  
graças a deus entre nós 
espinha de peixe e  
mosca inteira 
seu apelido 
 

d 
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tudo empilhado 
 

 burro trota tão lentamente 
perdido do nome gritado 

carrega ovos nas mãos escondidas nas 
mangas do casaco extralargo 
coitado do burro com mãos 
perdido da moldura antiga 
pacífico de sua própria demência 
bonito tão bonito pacífico tão lindo 
lentamente ruma 
já a casa de fé nos olhos de burro 
parece um peixe coitado pacífico 
tem esse jeitão de aquário trincado 
gosta de cadeiras em geral 
mas é boa gente 
gosta de leite quente e de cadeiras 
em geral 
chega ao templo das irmãzinhas castanheiras do último dia 
deixa os ovos no altar 
faz carinho nos porcos 
pega o microfone e repete 
quase porque quase porque quase 
tudo empilhado 
quase porque quase porque quase porque 
 
é mesmo um burro 
queria ser pianista 
tem muita fé quase porque tudo empilhado 
mas é mesmo um lento burro de carregar ovos 
pacífico todo pacífico demente e lindo 
tão bonito tudo empilhado 
 
 
 
 

o 

| revista gueto · edição trimestral número quatro | 

| página 71 | 



lhufas vão bem com vinho turvo 
 

lguém diz que o dia é baldio 
basta a vibração das palavras para  

que um homenzinho 
alimente o gato 
corte os cabelos 
acarinhe o pensamento sujo 
de pássaros 
basta a vibração  
para 
que o chão esteja 
para que o chão receba o rosto e os joelhos 
do corpo que cai com a visão 
mandalas na radiação solar 
basta o sol embutido nalgum sentido  
do dia baldio para que 
alguém comece a salgar a carne  
lavar as folhas 
alguém diz que o dia é baldio 
alguém diz lhufas vão bem com vinho turvo 
alguém com alguém passa 11 horas num  
elevador entre o sexto e o sétimo piso 
fazem um filho ou uma saída 
o dia é baldio 
alguém cai duro no sofá de bambu 
alguém espera que o dia baldio acabe 
então basta  
esperar para que a noite chegue  
inculta  
cabendo a tudo 
o dia na noite com salada  
sujeira de pássaros  
lhufas um filho uma saída 
 
 
 

a 
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vou comprar um rifle 
 

ou comprar um rifle 
a munição compro depois 

quero um rifle na parede 
de frente para a cadeira de balanço 
vou pedir para o vizinho da tua prima instalar ali 
de frente para a cadeira de balanço 
aos domingos vou me vestir de bijuterias 
balançar a vida anotar qualquer coisa no 
papel de pão olhar o  
rifle e cantar uma dessas ladainhas católicas 
veja você 
essa merda é porque eu não consigo te 
dizer que quando você some e reaparece 
eu tenho ganâncias de ser porco-espinho sem espinhos 
também isso quer dizer que não 
sei fazer balanços dos meus relacionamentos 
 
comprar 
mais pão  
a munição compro depois 
ou peço para o vizinho da tua prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 
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Kátia Borges | Autora dos livros De volta à caixa de 
abelhas (As letras da Bahia, 2002), Uma balada para 
Janis (P55, 2009), Ticket Zen (Escrituras, 2010), Escorpião 
Amarelo (P55, 2012), São Selvagem (P55, 2014) e O 
exercício da distração (Ed. Penalux, 2017). Teve alguns 
de seus poemas incluídos nas coletâneas Roteiro da 
Poesia Brasileira, anos 2000 (Ed. Global, 2009), Traversée 
d’Océans — Voix poétiques de Bretagne et de Bahia 
(Éditions Lanore, 2012), Autores Baianos, um Panorama 
(P55, 2013) e na Mini-Anthology of Brazilian Poetry 
(Placitas: Malpais Rewiew, 2013). 

 
kapalabhati 
 

 poema perfeito respira no erro 
que o socorre em kapalabhati. 

O poema perfeito se esconde 
enquanto respira 
no erro que o socorre 
em onze expirações contínuas. 
O poema perfeito escorre, 
em sukhasana, ujjayi-pranayama. 
(bhastrikas como se rimas, 
estrofes como se ramas, 
dharmas como se dramas) 
O poema perfeito brinca 
entre os ossos do crânio 
 
 
luto 
 

ão haverá outro dezembro 
como aquele em que beijei meu pai 

pela última vez, a testa fria 
de um homem morto. 
Que ontem foi aquele 
em que, juntos, 
enfeitamos a árvore? 

O 

N 
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O silêncio é de ouro, me dizia. 
Sinto em mim cada quilate 
 
 
poema para ler em pé 
 

enhor, como será a vida 
das mulheres altas? 

Será que respiram melhor 
no rarefeito espaço 
de suas cabeleiras? 
Serão mais vivas 
as mulheres altas? 
Suas ideias estratosféricas 
quase roçam o azul, 
não perturbam o voo dos pássaros? 
Senhor, e as alegrias 
das mulheres altas? 
 
Longilíneas dores guardam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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Estela Rosa | Escritora, poeta e caipira, formada em 
Letras pela UFRJ. Teve poemas publicados na Revista 
Grampo Canoa, da Luna Parque Edições, na Revista 
Parêntesis, na iniciativa Mulheres que Escrevem e na 
Coletânea Prêmio Off Flip de Literatura 2017. Já 
colaborou também com textos para o Jornal RelevO, 
Revista Blooks e Ovelha Mag. Desde 2016, faz parte da 
iniciativa Mulheres que escrevem, onde é curadora de 
textos e organizadora de eventos, realizando encontros 
mensais sobre mulheres escritoras no Rio de Janeiro. 

 
os figos 
 

ylvia Plath diz que é preciso 
escolher um figo 

Mas eu estranho 
fico cabreira 
Nunca soube escolher figos 
 
Na minha época de pequena 
havia a figueira centenária 
da minha mãe 
 
Bastava florescer e começava a guerra 
 
A disputa, de início 
era eu e minha mãe 
verde e maduro 
 
[Antes de madurarem figos viram compotas] 
 
Por meus olhos úmidos 
e pela glicose alta 
minha mãe desistia dos figos 
 
[Figos nunca foram uma questão de escolha] 
 
 

S 
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E aí mais uma batalha 
Os sanhaços 
tão azuis, tão bonitos 
me carregavam de culpa 
 
Feito pequenas máquinas de devorar 
eles escolhiam todos os figos 
e eu qualquer figo maduro 
 
Sem poder de escolha 
eu defendia os sobreviventes 
 
As armas eram 
restos de tecido 
retalhos costurados 
bicos potentes 
lanças na cara 
 
No fim das contas, 
as máquinas sempre vencem 
e me restava só um figo 
O que sobrava. 
 
Então, Sylvia 
nunca escolhi meu figo 
minha escolha, silenciosa, 
sempre foi desistir dos figos. 
 
É que pra alguns, querida, 
o que importa mesmo 
é a batalha. 
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um caroço de abóbora japonesa 
 

prendi 
que se você joga um saco de terra no vaso 

é incontrolável que surjam pequenas folhas 
 
plantas sem nome 
diria minha mãe 
é tudo mato 
 
mas resolvi jogar terra em um vaso 
e ali algumas sementes que iam pro lixo 
 
não me preocupei 
nada do que planto dá 
não tenho interesse em fertilidades 
 
mas aí brotou por entre o lixo 
uma folhinha 
 
puxei o mato 
mas ele saía do caroço da abóbora japonesa 
do purê de semana passada 
 
ela ali crescendo 
orientalíssima em meu vaso de lixo orgânico 
minha última tentativa de gratidão 
 
com o broto na mão 
fiquei pensando nos mestres japoneses 
e naqueles samurais de coquezinho 
naquelas moças com pés cortados 
sapatos de madeira 
nos budas de porcelana 
 
e aquela folha ali brotando 
 

A 
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então é isso, não dá 
não sei lidar com vidas pacientes 
com essa folha japonesa 
delicada rompendo o lixo 
feito um hexagrama de i-ching 
me ensinando a brotar 
 
mas não dá 
é poesia demais pra mim 
logo eu que não sei meditar 
 
 
chá de camomila 
 

uando pequena, existia a tara 
por crianças Johnson&Johnson 

que exibiam seus cabelos loiros 
volumosos 
cheios de propaganda na tv 
por conta disso, as mandingas para cabelos loiros 
me eram constantes 
 
Eu não sabia que era pecado não ser loira 
 
Naquela época 
minha mãe exorcizava os piolhos 
e o cabelo que escurecia a passos largos 
 
na mandinga, 
em cima da cama 
ela polvilhava neocid 
e depois me lavava com chá de camomila 
e depois shampoo Johnson&Johnson para cabelos claros 
 
Abafava os piolhos e meu cabelo acastanhado 
 

Q 
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Hoje, depois de anos 
depois das desilusões com a mandinga 
tenho pavor ao loiro e ao chá de camomila 
 
agradecida 
só não me queixo dos piolhos 
que foram embora cedo 
junto com a inocência dos bebês Johnson&Johnson 
e meus cabelos loiros 
 
 
cecília 
 

ão conheci minha avó materna 
os laços com as mulheres 

da minha família foram criados 
entre mãe e filhas 
 
no silêncio da casa 
os passos traziam 
histórias e copos 
com xaropes centenários 
para cessar 
uma tosse que pedia atenção 
 
as palavras misturadas 
às gemadas e leite com açúcar 
queimado no peito o chiado 
iam se construindo 
sussuros 
 
sua vó estudou até a terceira série. gostava de ler. ela estudava com 
a gente os livros do ginasial. exigia de nós o que ela não pode. lia 
livros de História como quem lê jornal. e o jornal, ela não podia 
comprar. mas lia as notícias das folhas que embalavam o peixe do 

N 
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começo do mês. enquanto a panela cozinhava, ela lia aquele jornal 
que ninguém podia jogar fora. 
 
de que importa o cheiro a quem prefere palavras? 
 
e então, assim 
nos sussurros da tosse 
acreditei poder embalar a vida 
com palavras 
 
e só 
mais tarde percebi 
laços não precisam de nada 
além de memórias 
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Andrei Ribas | Autor dos livros O monstro (2007), 
Animais loucos, suspeitos ou lascivos (2013) e Cada 
amanhecer me dá um soco (Bestiário, 2016). Possui 
trabalhos reproduzidos nas revistas eletrônicas 
brasileiras Plural, Flaubert, R.Nott, Pessoa, mallar-
margens, 7faces, Subversa, entre outras publicações. 
Escreveu resenhas e críticas literárias para os sites 
Amálgama e Homo Literatus. 

 
receptáculo 
 

om olhos verdes vítreos de boneca 
venha Doença querida 

venha logo e logo se aconchegue 
mas não queira que te peça clemência 
— sabe o quanto dá transtorno 
a existência? 
 
não vou dizer-te que quero 
ver os filhos que nem tenho 
crescendo, isso é bobagem 
vão se tornar, se já não são no recôndito do meu saco, 
piores do que eu, nem vou 
pedir-te que aja com calma 
ao revés, se viável prossiga 
na imediatidade dum tiro, 
de um carro a mil que colhe o pedestre na faixa 
de qualquer rua ou avenida Borges de Medeiros 
porque qualquer cidade tem 
uma rua ou avenida Borges de Medeiros 
com faixa pra pedestre na qual ele é atropelado 
não vou te alertar de parentes que sentirão falta; 
a falta ameniza muito com as não muitas posses deixadas 
 
venha logo e logo se assente 
no meu sistema circulatório 
na minha cabeça turva 
livra-me dos sorrisos e apertos de mãos 

c 
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forçados nos andaimes 
da inconsistência do ramo empregatício 
ou do quem-pode-manda-mais 
das amizades banhadas pelas vantagens 
do enfeitar finito camuflando esqueleto e carnes lascados 
 
livra-me dos amores fadados 
a terminar carcomidos dali adiante 
e da rememoração dos que assim já foram 
sem esquecer dos que perfizeram somente atos de encaixe 
daquilo que chamam esperança 
sem ver a real definição: atraso 
some comigo porque minha 
covardia é tão inútil tão estática tão arredia — 
usa a escrita pra impedir que me retire pedaços todos os dias 
 
 
onde? 
 

paco como o sol 
teu rosto 

camufla-se em aroma de vulgar 
pétala 
e cu 
nauseante verifico em tese tratar-se de miragem 
perco noções básicas de coerência 
jogo água no rosto já engelhado 
que não desprega 
insisto em atiçar a memória 
ela me foge lenta e tenaz 
procuro semelhanças nas fotos apagadas 
da máquina digital 
eu mesmo: apaguei-as? 
caminha indecisão diante e atrás de mim 
rasga tua túnica de verdades 
deixa que fique à mercê 
de um propósito que confeito 

o 
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exupéry 
 

e quando em quando eu, artíficie 
vejo-me como o pequeno príncipe 

sozinho num mundo só meu 
porém sem rosa pra cuidar 
por pura sorte, que vá, azar 
: de tédio canceroso ela morreu 
nisso 
basta que pegue meus balões de pássaros 
e caia aí na Terra inescrutável? 
do que anseio darei de cara com os ralos 
sugando-me como saída inevitável 
não há raposa a cativar 
nem outro personagem a coadjuvar 
um avião cairá lá adiante 
no piloto verei meu semblante 
 
| do livro Romântico visceral sob o céu fragmentário (Porto Alegre: Editora Artes & 
Ecos e Editora Bestiário, 2017). | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 
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Natasha Felix | Nasceu em 1996, é de Santos-SP. Agora 
está por São Paulo. Publicou os zines anemonímia (2016) 
e j. não é um nome (selo manga, 2017). Tem textos 
publicados em alguns sites e revistas digitais e físicos. 

 
s/título 
 

ão fomos assim tão perigosas. 
 

olhávamos a escadaria  
muito preparadas  
de cócoras diante do bote  
punhos contra os ladrilhos do chão. 
 
as vistas ofegavam.  
mesmo depois de furtadas as 
caras de felina  
lembra  
 
rompemos madrugadas e louças chinesas 
é verdade.  
 
tínhamos 20 anos e o mundo era nosso.  
o salto era nosso.  
o que não agarramos de imediato e o que víamos mesmo distante 
era nosso.  
 
as coisas que invadem a boca  
até hoje 
aos domingos santos.  
 
calculamos cada detalhe 
a fim de implodir a estrutura do edifício  
com cuidado e eficiência 
de quem entende o que veio 
e o que está por vir.  
 
 

n 
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confeccionamos bombas no parque central  
os olhos por pouco infantis 
inofensivas 
como quem monta legos sem pretensão de muito 
mas pensando um império nas mãos.  
 
não vigiávamos os movimentos da cidade, 
 
senão o ritmo das nossas panturrilhas 
enquanto corríamos ou chutávamos ou nos imobilizavam 
tudo dependia do ângulo de inclinação 
dos objetos violados.  
 
e de novo  
muito preparadas 
nos colocamos à prova de tudo que viria desabando pelos degraus. 
 
assim mesmo 
não fomos tão perigosas 
como nos imaginávamos. 
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Ana Luiza Gonçalves (1986, Belo Horizonte) | É poeta. 

 
estratégias 

 
á que se pensar em estratégias 
para atravessar esses dias frios 

andar sempre com as mãos dentro 
dos bolsos, proteger os ouvidos com 
alguma voz doce, observar a neblina 
mudando de lugar, carregar poemas 
de Portugal na cabeça, esperar que 
você passe por esse caminho, que 
me pergunte quem é Manuel António Pina? tremer 
o coração na mão, deixar que certas 
palavras escorreguem pela boca 
espanto, batimento, língua, permanência 
 
 
o que fica 
 

eus olhos não conseguem acompanhar 
seus pés no meio dessa multidão, mas sei que hoje  

seu corpo ocuparia todo o espaço da minha boca 
como um bocejo a caminho da cama ou 
como saliva lubrificando palavras caladas 
 
 
gana 
 

into uma fome enorme 
sou capaz de comer tudo 

do teto ao chão 
na escada, em cima da máquina de lavar, 
na pia da cozinha, na cama 
como você 
de ladinho numa manhã 
que se esquenta de laranja 
bem aos poucos 

h 

m 

s 
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Ana Carolina Assis | Poeta e educadora. Mora em São 
Gonçalo desde que nasceu, em 1991, e ainda investiga 
esse trânsito mato-asfalto ao ir pro Rio. Cursa o 
mestrado na UFF, pesquisando poesia, corpo e 
esquizofrenia em Adília Lopes e Stela do Patrocínio. Tem 
poemas publicados nas revistas Garupa, Escamandro e 
no site Mulheres que escrevem. Constrói a muitas mãos 
a Oficina Experimental de Poesia desde 2015 e esse ano 
publicou com el_s o Almanaque Rebolado (2017, 
Azougue, Cozinha Experimental e Garupa). 

 
praga 
 

pago pego no sono 
ao lado de desconhecidos 

sinto fungos a acidez nas coxas 
a mari disse cravo óleo de coco 
e bicarbonato de sódio curam 
a palavra cândida também 
significa aguardente de cana 
cachaça fungos 
que podiam tornar o vinho 
em vinho mas 
seguem aqui ardendo 
quando dão trégua 
apago pego no sono  
ao lado de desconhecidos 
a palavra cândida também 
pode ser um nome como a  
cândida erêndida que torcia 
a roupa de cama branca em 
que sua vó a vendia pros homens 
a palavra cândida também significa  
branca 
e lembrei do arroz que 
catei com a vó as 
mariposas puseram ovos 
nos sete quilos de arroz  

a 
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da casa dos ovos  
saíram bichinhos a vó  
disse está limpo mas 
preciso que você também 
cate catamos 
tivesse dinheiro não tinha 
escolha ela dizia 
apago pego no sono 
ao lado de desconhecidos 
enquanto atravesso arroz já 
cândido cachaça e ponte  
presidente costa e silva rumo à  
tua casa que fica agora 
na rua Venceslau que é  
como se chama também a praça 
da primavera de praga 
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Cláudio B. Carlos | Poeta da nulidade, filósofo do nada e 
editor de livros marginais. Nasceu em 22 de janeiro de 
1971, em São Sepé, RS. 

 
poema s/título 
 

o final 
tudo se resolverá 

como no último capítulo da novela 
sem falta de dinheiro 
de emprego... 
o amor será longo 
o beijo eterno 
e a felicidade 
cairá sobre nós 
como um pombo assado 
assim 
sem + nem – 
sem esforço 
como o pão servido no café da manhã 
— da televisão — 
o almoço farto 
o jantar requintado 
na ficção não existe 
• aluguel atrasado 
• dente podre doendo 
• título protestado 
• fila do SUS 
• assalariado 
& na vida real 
cadê o maldito 
pombo assado 
que não cai? 
eu 
ator sem papel 
nem figuração nem ponta 
sem rumo ou horizonte 
e na linha o que aponta 

a 

| revista gueto · edição trimestral número quatro | 

| página 90 | 



é o espectro que fere 
humilha 
mata 
desaponta 
f o m e 
... e aquela ponta guardada... 
é contravenção fugir e sonhar 
só um pouquinho? 
e eu 
ator sem papel 
um dia quem sabe 
no máximo bufão 
peça deste quebra-cabeça 
de encenar 
vendo a novela da TV 
e o tempo passar 
eu 
peça deste 
joguinho de armar 
— é um eterno atuar 
não nos é permitido ensaio — 
homenzinho 
feito de barro 
que cedeu a costela 
e blá-blá-blá 
quem mandou 
comer a maçã 
ou eva 
sei lá 
e o raio 
do último capítulo 
o que tudo resolverá 
quando é que vão 
escrever? 
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Priscilla Campos | Jornalista e crítica literária. Mestranda 
em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), pesquisa as representações de 
espaço e a figura do caminhante na literatura espanhola 
contemporânea. Escreve para o Suplemento Pernam-
buco, Revista Continente, Peixe-elétrico, entre outros 
veículos. 

 
dramas de mudança I  
 

rudo a minha cabeça na parede 
formada por todos os dias 

em que acordamos juntos 
descanso a minha testa 
no muro pintado 
em silêncio e com prudência 
por nossos pés molhados  
projeto as suas ações de chegada 
e as minhas danças de adeus 
no tapume que sobrou da nossa 
breve habitação a casa do tormento 
espaço de agravos e injustiças 
território que visito nos dias nublados 
esquadrinho os cômodos: 
você continua usando o mesmo tom  
para as leituras em voz alta 
eu continuo com saudade  
das suas roupas sem graça  
dos seus passos tortos  
a minha cabeça enfiada no seu peito 
nós dois de frente para o espelho 
admirando a beleza dos enganos 
 
como é bonito o amor com fronteiras 
o amor que não se pretende conquistas 
como é bonita uma parede de impostura 
queria que esse dia durasse para sempre 
eu fico te olhando e imaginando a gente 

g 
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junto três pontos o papel da doçaria  
do centro te ver de novo na horizontal 
tremer como em convulsão sentar enfim 
olhar para a parede — eu desejo esse sítio 
porque nele ainda encontro a vontade 
de engolir o mundo outra vez. 
 
 
dramas de mudança II 
 

oltar para o início 
como quem abandona o mar 

antes de entrar no navio 
ou 
como quem corta o coração  
antes de escolher a próxima corrida. 
 
 
a separação 
 

ntão eu disse 
vamos a Roma 

compramos uma casa 
no mais alto bairro 
acordamos em frente 
ao vendedor de palmeiras 
perdemos nossas meias 
antes do pôr-do-sol 
 
pegamos em armas 
combatemos o escorpião 
as aranhas e os ratos  
embaixo de nossa cama 
você assistiu sorrindo 
aos arranhões na minha barriga  
a cada dia em que eu acordei 
à procura de nossa última saída 

v 

e 
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fomos o espelho um do outro 
os finais de semana feitos aos gritos 
clarões de um amor pós-epidemia  
 
a escrevente chamava-se Wânia 
eu pensava naquele dia 
em que você me tomou nos braços 
como quem segura um relógio antigo 
todo o peso do tempo entre 
os seus dedos e o meu corpo doente 
 
escuto que nós morremos 
faz sol e aqui também é o meu lugar 
Wânia afirma que estou de passagem 
eu me pergunto quando estive 
inteira no espaço comprometida 
com a justiça de minha pátria 
ou com os seus olhos fechados 
soletro meu nome 
confirmo o nosso calendário 
dois anos e três meses 
você sempre será a primeira casa 
que destruí com as minhas mãos. 
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Nina Rizzi | Historiadora, tradutora, poeta e uma das 
articuladoras do Sarau da B1/Cj. São Cristóvão — 
Jangurussu/ Fortaleza-CE. Autora de tambores pra 
n’zinga (poesia, Orpheu/ Ed. Multifoco, 2012); caderno-
goiabada (prosa ensaística, Edições Ellenismos, 2013); 
Susana Thénon: Habitante do Nada (tradução, Edições 
Ellenismos, 2013); A Duração do Deserto (poesia, Editora 
Patuá, 2014); Romério Rômulo: ¡Ah, si yo fuera 
Maradona! (versão em espanhol); geografia dos ossos 
(poesia, Douda Correria, Portugal, 2016); Oscar Hahn: 
Tratado de Sortilégios (tradução, Lumme Editor, 2016); 
quando vieres ver um banzo cor de fogo (poesia, Editora 
Patuá, 2017); e Alejandra Pizarnik: Árvore de Diana 
(tradução, Edições Ellenismos). Coedita a revista 
escamandro: poesia tradução crítica e escreve regular-
mente no quandos. 

 
ninadí ricy 
 

u já fui uma índia 
 

falava co fogo co’as águas plantas y ventanias 
coisas da terra e da boca do céu 
 
dançava me banhava nuinha co’a maloca toda 
 
mais bão memo 
era cumê homi branco 
 
 
pra um poema de roberto piva 
 

arrego nos ombros e no sangue 
mistérios 

 
lésbicos lunares 
 
bélicos como teu nome- 
canção 

e 

c 
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pássaros náufragos 
nenúfares 
 
 
moraesiana, 2 
 

m acontecimento é uma coisa 
tão delicada e febril 

as roupas estendidas pela lavadeira 
que sou eu esse vento de aurora 
que me enamora uma dobra 
lufadas de movimento 
o cheiro e o cheiro do teu cheiro 
 
 
micro. 
 

olossal, começou pelo pé 42. enorrrme. e a cada peça tirada mais 
imensa me vinha. e eu precisava ver a boceta dela pra ter certeza 

que era mesmo uma mulher. nua. completamente nua vi a fêmea em 
cada pêlo. era mulher em cada poro e até no pé de número 42, 
sobtudo. mais mulher que qualquer outra e mais até que a que me 
engana, se mente, chamada minha. é muita mulher. até pra mim que 
não posso, não posso porque só poderia matá-la com um beijo. 
 
 
último estudo pra o desapego 
 

elhos títulos brincam 
de ricochetear o marejo d’ 

os meus olhos. esfrego-os 
 
um pequeno desastre me afunda 
na poltrona vazia, a echevaria 
apodrece. os livros que me roubou 
 

u 

c 

v 
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desaparecem da estante letra- 
a-letra, grandes sorvos  
de esfaimento 
 
mais adentro 
mais adentro 
ainda te esqueço  
 
| do livro quando vieres ver um banzo cor de fogo (poesia, Editora Patuá, 2017). | 
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Micheliny Verunschk | Autora de Geografia Íntima do 
Deserto (Landy 2003), O Observador e o Nada (Edições 
Bagaço, 2003), A Cartografia da Noite (Lumme Editor, 
2010) e b de bruxa (Mariposa Cartonera, 2014). Finalista, 
em 2004, do prêmio Portugal Telecom com o livro 
Geografia Íntima do Deserto. Publicou em 2014 seu 
primeiro romance, Nossa Teresa — vida e morte de uma 
santa suicida (Editora Patuá, com patrocínio do 
Programa Petrobras Cultural), vencedor do Prêmio São 
Paulo de 2015; Aqui, no coração do inferno (Editora Patuá, 
2016) e O peso do coração de um homem (Editora Patuá, 
2017). É doutora em Comunicação e Semiótica e mestre 
em Literatura e Crítica Literária, ambos pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Prepara, entre outros 
projetos literários, sua poesia reunida. 

 
teseu 
 

ão mapas  
essas linhas 

essas curvas  
em que perco? 
são mapas 
esses traços 
paralelas 
que em mim 
desfaço? 
são mapas 
esses vestígios 
essas migalhas 
que sigo incerto? 
são mapas 
essas pedras 
esses desenhos 
em que me cego? 
são mapas  
esses fios 
essas retas 
em que me corto? 

s 
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são mapas 
esses bordados 
essas correntes 
que me embaraçam? 
são mapas 
essas estrelas 
esses coriscos 
que me atrapalham? 
são mapas 
as poucas letras 
desse teu nome 
que mal soletro? 
são mapas 
esse novelos 
esses teares 
em que me esqueço? 
são mapas  
essa partida 
essa chegada 
em que me nego? 
são mapas? 
 
 
propósito 
 

la se abre 
pétala a pétala 

e branca é a sua carne 
ela se abre  
pétala a pétala 
e exala a doce abacaxi. 
ele duro e brilhante 
mal sabe o que o traz aqui 
mal sabe do pólen 
que traz nas patas 
no abdome 
ele só sabe do que sente 

e 
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do que o consome 
a noite vem e ela se fecha 
de novo 
pétala por pétala 
ele guardado dentro dela 
ele luz e calor 
quando ao dia mais uma vez chegar 
ela será vermelha 
ela será ele 
ela será amor 
 
 
X 
 

sse movimento 
essa guerra 

das peças 
do xadrez  
esse amor 
(cortês?) 
o rei 
o bispo 
o cavalo em L 
 
a torre 
de onde 
te vejo 
e despenco 
essa solidez  
do branco e do negro 
essa álgebra 
acertada 
a cada jogada 
 
 
 
 

e 
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essa dança marcada 
seu pé/minha mão 
tua carta 
um brasão 
 
esse movimento 
essa guerra 
essa dança 
esse coração 
que avança 
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Jorge Vicente | Nasceu em 1974, em Lisboa, e desde 
cedo se interessou por poesia. Com Mestrado em 
Ciências Documentais, tem poemas publicados em 
diversas antologias literárias e revistas, participando, 
igualmente, nas listas de discussão Encontro de Escritas, 
Amante das Leituras e CantOrfeu. Faz parte da direcção 
editorial da revista online Incomunidade. Tem quatro 
livros publicados, sendo o último noite que abre 
(voltad’mar: 2016). 

 
1. 
 

inha Mãe Iansã, 
que um vento de feroz alegria 

me suporte a palavra, 
essa sílaba [ou esse Canto 
que amorosamente 
te ofereço 
 
minha Mãe que levas no ventre 
todos os Deuses, 
nasce como se morresses 
ou como se vivesses 
num tempo muito pequeno 
[ou muito grande, 
 
grande infinitamente grande 
maior que um corpo 
parindo uma tempestade. 
 
 
2. 
 

té que nasça um de nós, 
não deixes morrer esta palavra, 

esta lenta conjugação sanguínea, 
este amor tão antigo e 
com tanto chão por entre a pele 

m 

a 
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até que nasça e morra um de nós, 
só nos temos como vertigem, 
ou como potência, 
ou como arte de viver, 
ou como alegria imensa de 
fazer parte de 
um poema sem futuro. 
 
 
3. 
 

screvo e devoro a civilização 
mais breve dos meus ossos de dentro, 

sempre em risco e sempre na corda 
mais alta da mais alta sílaba, 
sem onde me agarrar 
e tendo a alegria de Dizer: 
sou o mais sujo dos deuses 
e a mais humana das marés. 
 
| do livro maré, por editar. | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 
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Francisca Camelo | Nasceu em 1990 no Porto 
(Portugal), e está de passagem por Berlim. Entre outras 
coisas menos românticas, escreve e diz poesia. Tem 
poemas publicados no blog literário Enfermaria 6 
(editado pela Tatiana Faia), nas edições semanais do 
Nem Só de Gin Vive o Pinguim (Edições Apuro), na 
revista Flanzine (editada por João Pedro Azul) e na zine 
anarcobucetalista Mais Pornô Por Favor (pela Adelaide 
Ivánova), entre outras fanzines feministas. Escreve sobre 
vísceras e mulheres por não saber escrever sobre outra 
coisa, e planeja continuar. 

 
boeing 707 
 

ento-me no único lugar vazio 
— uma coisa não pode estar onde 

já está outra, dizia a adelaide 
sobrepondo uma mão 
em cima da primeira, o coração 
pisando o segundo comendo 
um terceiro matrioskas mal paridas 
desaguam aqui, fábricas internacionais 
de saudade: globalização 
é composta apenas por água salgada e  
boeings 707 e ainda acho imoral 
que o rápido seja tão  
longe, devia ser tudo mais  
ao ritmo das pernas e carroças, 
mas ninguém me mandou 
parar aqui para um cigarro  
e um café 
ninguém me mandou  
sair ontem do escritório tão tarde 
(se nunca saíres de um lugar 
não te pedem que vás) 
porque não há como uma coisa 
estar onde já está a outra 
e o coração come-se a si mesmo, sobretudo 

s 
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se descansar, vai tudo correr bem, 
então se é para correr 
maratonista de avião boeing 707  
como consequência directa 
de um café em rosenthaler platz 
em final de outubro, faz um ano 
que decidi que não devia estar 
onde estava antes 
ocupei silenciosa o lugar de ninguém 
que me cedeu a única 
cadeira de três pernas: compreende, 
uma coisa não pode estar onde já está outra: 
ninguém estava lá 
eu ainda estou 
eu ainda vou 
e se sobrar bateria 
ainda acabo o relatório ficheiro excell 
de todas as vezes que me comeram viva 
e eu nem pestanejava,  
tão globalizada que voava 
com o peito inchado 
em combustão. 
 
 
atlas 
 

arada nos semáforos 
a minha mãe fumava 

estacionada ao fundo das memórias 
o último cigarro que a vi fumar 
ainda me recordo 
a outra mãe 
estaria perto de morrer 
e a minha 
fumava 
com a angst de quem foi 
menos amada do que o merecido 

p 
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mesmo assim carregava as queixas 
fraldas contas o peso transladado 
degrau a degrau 
o olhar dela inolvidável 
naquele espelho de retrovisor 
(só uma matriarca saberia 
enterrar outra) 
minha mãe-atlas 
eu via 
e não sabia ainda 
de mitologia grega 
mas um dia vais entender 
ela repetia 
e só quando anteontem 
me sugaram pelo umbigo 
qualquer dose de indizível 
(dói sempre quando decides 
tirar algo enroscado na carne) 
fazia um tornado em berlin 
eu tinha saído na mesma à rua 
e chorava agora para dentro 
naquela maca improvisada, 
a christina dizia, o corpo tem memória 
e é do umbigo que vem 
a saudade do ventre 
as árvores caíam lá fora 
raízes monstras inteiras sugadas 
do chão e a minha mãe 
a dois mil e oitenta e quatro 
cigarros fumados 
naquele renault clio bordeaux 
no ano de mil novecentos e noventa e oito 
quando eu não sabia ainda 
de mitologia grega ou que a mãe 
deixaria de fumar pouco mais tarde 
eu ainda não sabia 
da vénus de milo da carla 
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desenhada a sangue menstrual ou da 
mulher turca abraçando o filho asmático 
na piscina pública de kreuzberg 
mas podia adivinhar já 
alguns semáforos ininterruptos 
a memória do umbigo 
esta solidão hereditária 
cromossoma X. 
 
 
de quem é o corpo 
 

e quem é o corpo 
se me lês em detalhe 

ao pequeno-almoço  
o manual masculino 
sabiamente pensado para 
viagens não ponderadas 
 
de quem é o corpo 
se te vens indevidamente 
enquanto o meu útero desfeito 
em flores canta o prazer 
de se refazer todos os meses 
 
de quem é o corpo 
se na minha arca de noé 
não houve nunca pombas 
que definam tempo de regresso 
a terra firme 
 
de quem é o corpo 
se sabendo da deriva 
antecipas um terceiro corpo 
que não chegando já chegaria 
com direito a carta de despejo 
 

d 
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de quem é o manual 
de quem é o discurso 
de quem é a viagem 
se por me calar à janela 
consinto que sejam  
as tuas invasões 
a definir o marco territorial  
do meu útero 
 
e sobretudo de quem é o corte 
quem é aqui porta-estandarte 
se a diferença entre  
o que entra e o que fica 
depende somente da força  
com que a minha mão 
decide guardar  
um punhado de nozes. 
 
 
ouve, 
 

sto não é um poema 
vai falar das convulsões 

dos delírios de ovos dançantes 
da paragem de digestão 
escuta, se isto não é um poema 
dá licença eu mencionar 
a casa doente 
os restos excessivos 
da ceia de natal 
a apodrecer junto ao 
silêncio 
que todos comem 
porque a mãe dorme, 
e a casa tão bonita 
enfeitada com o primor 
de quem preparou 

i 
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a mesa mais solitária do ano, 
isto podia ser um poema 
mas não há amor que redima 
a mãe do xanax e do seroxat 
que sonha com fadas 
cor-de-rosa e que ama 
o amarelo 
porque é a cor da pulseira 
que lhe dão 
e ela fica tão feliz, 
a mãe que nunca foi tão bela 
mas mostra a barriga 
na urgência psiquiátrica 
e diz 
olha, pareço um buda 
e chora, chora tanto 
com medo que o amor 
a tenha largado de vez, 
e eu aqui 
a ver tudo de longe 
eu gostava tanto que isto 
fosse um poema 
mas não é possível redimir 
este natal 
já não dá 
para perdoar os trezentos e 
sessenta e cinco 
dias deste maldito ano atrófico, 
as sessenta miligramas 
no estômago da mãe 
as convulsões e a espuma 
ao canto da boca. 
ela dorme tardes inteiras 
com medo das vozes na cabeça 
e das vozes da beleza 
e sonha com passeios 
pelo parque da cidade 
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antes de adormecer 
em posição fetal, 
a mãe pede muito 
que ninguém a veja assim 
eu gostava que isto 
sim, eu gostava tanto 
isto podia ser um poema 
a mãe podia estar boa 
quando 
pergunto 
quando 
este poema 
podia não ser assim tão triste 
mas a mãe 
a mãe dorme 
a mãe dorme 
tão bonita 
e eu não esqueço, 
a mãe dorme 
e isto 
isto não é um poema. 
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Simone Brantes | Nasceu em Nova Friburgo em 1963. É 
autora de três livros de poemas: Pastilhas brancas 
(1999), O caminho de Suam (2002) e Quase todas as 
noites (2016), que saíram pela editora carioca 7Letras. 
Publicou poemas e traduções de poesia em jornais e 
revistas como O Globo, O relevO, Inimigo Rumor, Poesia 
sempre, Polichinello, Revista Piauí, Action Poétique e 
Lyrikvännen. Participou de algumas antologias como A 
poesia andando: treze poetas no Brasil (Lisboa/Cotovia) 
e Roteiro da poesia brasileira. Anos 90 (São Paulo/ 
Global). Prepara um novo livro de poemas. 

 
entropia 
 

á uma teoria que afirma  
toda iniciativa de pôr ordem 

às coisas 
o simples ato de impor 
um pouco de ordem 
à desordem 
que toda manhã 
impera 
no quarto 
provoca uma 
nova desordem 
apenas momentaneamente 
imperceptível 
sob os lençóis estendidos 
sob os travesseiros lado a lado dispostos 
sob os papéis recolhidos e empilhados 
sob os móveis livres da poeira 
sob a ausência dos copos d’água vazios 
e borra de café no fundo das xícaras 
Sob as roupas recolhidas dobradas ou postas para lavar 
sob tudo isso segue a desestabilização da ordem 
talvez num canto (da sua perspectiva) mais remoto do planeta 
ele seja a mínima, a nano-ínfima gota que falta 
para o terremoto que arrasa o Nepal 

H 
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para o tsunami que arrasa a costa da Indonésia 
para o desaparecimento do avião sobre o Oceano Índico 
para o avanço irresistível da mais avançada e mais tenebrosa 

[fase do capital 
para o sequestro da criança 
para o estupro da menina pelos colegas de escola 
para a eleição do mais abjeto Congresso Nacional 
e mesmo para os seus próprios pensamentos 
sujos e inconfessáveis 
Talvez se pague um preço surreal por esse quarto arrumado 
em que você se senta esperando escrever  
quem sabe algo que você possa 
da sua perspectiva 
chamar de poema 
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Fernanda Morse (1996) | Nasceu em Niterói e hoje vive 
em São Paulo. Estuda Letras Português-Inglês na USP e 
escreve. Publicou seu primeiro livro em 2014 pela 
Coleção Kraft, da editora Cozinha Experimental. Em 
2015, lançou os “impossíveis” pelo selo Cactus. Site: 
https://pertovermelho.wordpress.com/ 

 
mais verde que as ervas eu fico 
 

Is bliss, then, such abyss 
I must not put my foot amiss 

For fear I spoil my shoe? 
(Emily Dickinson) 

 
 
 

melhor mesmo 
ficarmos por aqui 
não é um abismo — não é 
a resposta divina ao incêndio das bestas 
são nossas mãos que alcançam nossos corpos 
nossas palavras de lesma em prato de folha 
como aceitá-las 
se nelas não há sequer um lugar 
para o genuíno? 
(quanto de mim passou pela sua boca 
que eu também não gosto) 
como 
ouvir besame mucho 
sem quebrar a louça a cozinha sem rachar os dentes e como 
tantas vezes despencamos por tão pouco 
como estar agora 
sem me atracar 
ao seu corpo — eu olho 
ele dorme ainda 
não 
encontramos ao certo nosso herbário 
enquanto sonhamos os livros de botânica 
sobre a mesa posta do café da manhã. 

é 
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amassado e mais verde que as ervas porém 
muito mais ingênuo do que safo 
ele escorrega 
pela quina da porta 
e vai 
 
 
destruição do boy 
 

You cannot solder an Abyss 
With Air.  

(Emily Dickinson) 

 
u não te suporto e não suporto 
a energia gasta em preencher 

vazios que você me deixa 
eu não te suporto tampouco teu corpo 
te suporta porque é de plástico 
e rejeita 
a tessitura dos eventos, da vida 
regurgita 
tão grande oferta  
que vem de dentro expondo 
até o osso 
porque teu corpo é uma cova e não posso mais morrer ali 
num destampado de pedra tão oco 
é sempre tão pouco exceto quando viramos a chave 
ao contrário 
quando tontos nos dispomos ao espelho 
e observamos a casca a carapaça 
do teu esqueleto quase tão próximo 
do meu — mas não! 
outra vez o engano — eu já não sei  
da matéria que me contempla? 
e não te suporto 
porque não é inteiro 
entorta 
com um mínimo tropeço 

e 
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empena  
como uma porta  
vagabunda 
que insiste em ficar 
entreaberta 
 
 
objeto de estudo 
 
I 
 

inda devo 
alçá-la para além 

da insônia 
mas esse cara 
e o breu 
da sacada 
não permitem que eu 
voe 
devo alçá-la mesmo 
no breu 
é no escuro que escrevo 
não há o que se ver para além da dança 
os dedos pendem a cabeça 
arde a pele roça 
o papel 
devo alçá-la aqui mesmo 
quando 
como quando dois amantes hesitam e 
estudam seus corpos 
no breu 
 
II 
 
de fato eu ensaio 
essa pegada 
como se fôssemos 

a 
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mais que amigas 
te vasculho como vasculho 
as meninas que desejo 
te vasculho protegendo 
o mistério que mantém 
a vida tesa 
 
 
sweet sucker dance 
 

embra 
da lesma? 

dança 
fodida 
e translúcida 
púrpura 
rosa e azul 
flutuantes 
eram duas 
mas era um 
órgão 
não era nós não 
eram elas 
muito  
maiores 
por cima 
e por dentro 
do galho 
crescendo 
feito árvore na árvore 
a coisa na coisa 
irmã 
não 
não era nós mesmo — esse abismo. 
 
 
 

l 
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bom retiro 
 

gora serei leve 
ganharei o ar 

e o ruído 
a fissura 
destas paredes novas 
distrai o vazio 
destas mobílias todas 
estranhas 
e acordar dentro delas — 
a solidão 
destoa 
de toda a proposta 
da sorte, do peixe chinês 
inquieto, pendurado 
na varanda 
um teto todo meu e no banco 
um fantasma 
na fronha 
um fantasma 
mas às vezes 
por dentro acontece de ser 
dia, como é lá fora 
e brilha 
entre os cacos de espelho na calçada 
uma vontade  de existir e voltar 
à rua e ver 
velhinhos coreanos 
lambendo uma casquinha 
de baunilha 
eles só ficam ali 
calados 
e entre uma lambida e outra 
o dia passa 
sem ele 
por aqui 

a 
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Mafalda Sofia Gomes | Nasceu no Porto, Portugal, em 
1992. Estudou literatura portuguesa e alemã na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
especializando-se em literatura medieval alemã. Não 
tem livros nem prémios para referir porque esteve a 
aprender alemão. 

 
1. 
 

s domingos 
deixam-me desconsolada 

quando não 
tenho com quem 
fazer amor 
Não há homem que  
me coce 
porque o homem que 
me come 
dorme  
na nossa cama 
Importa-me que  
o homem que  
me come 
coma iogurte 
grego 
Importava-me que 
o homem que  
me come 
dormisse  
nesta cama que 
me comesse que 
eu tivesse 
cócegas consolo que 
eu tivesse 
com quem comer iogurte 
grego 
 
 

O 
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2. 
 

em que as cortinas abertas revelassem o ângulo  
dos teus olhos os teus cabelos que o sal tivesse molhado 

eu quereria espreitar-te roubar-te ao tempo 
nem que me mostrasses a camisa branca o cetim e a seda  
a promessa da nudez nem que me convidasses para o equinócio  
me enviasses os perfumes das manhãs na Pérsia eu te quereria  
nem que suspendesses o eixo que segura o mundo  
que tecesses a ouro fino o caminho que um trapezista  
pudesse atravessar para encontrar a lua eu te quereria  
eu não te quereria nem que sacrificasses 
o touro azul que derramasses o vinho aos meus pés 
que voasses num tapete que interrompesses a roda dos meus véus 
eu te quereria eu não te quereria nunca mais não te quero nunca mais 
nem que as cortinas arregaçadas pela primavera me revelassem 
a explosão mansa e breve dos teus olhos bons 
que eu nunca mais vi 
 
 
3. 
 

er a água que acende a luz 
o caudal branco da tua idade 

que começa a água como 
se o amor fosse aqui  
amar-te de perto 
guardar-me para o mar 
como para ti 
como a água 
que espera o mar 
 
 
 
 
 
 

N 

S 
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4. 
 

esvela-te dentro de mim como o encantamento da cigarra 
na noite quente do tempo  

escraviza-me a carne difícil de mulher  
com a carne leve de seres homem 
sê para mim a serpente e a música 
o beijo do elefante soprado como uma mão aberta sobre o mundo 
o músculo maduro da romã  
come-me para sempre no silêncio leitoso do princípio sexual  
como aquele que me gerou para me gerares 
inventa-me ainda na infinita beleza de me falares para dentro 
no silêncio da única língua que eu falo  
no silêncio da única língua  
que me diz o meu verdadeiro nome 
 
 
5. 
 

manhã às sete 
bebemo-nos 

seremos 
como bichos 
sem religião 
 
és a seta 
que me fere 
onde a vida 
é mais verdade 
 
a tua mão 
cheira 
à minha 
mão quando 
te vejo do  
portão 
 

D 

a 
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6. 
 

assa um cão 
por uma vinha  

vindimada 
a lua parece 
maior ou  
menor 
em função 
da cabeça 
de cada um 
(cada um ter 
a sua cabeça 
não é coisa 
pequena) 
a solidão 
de Mariana 
vê-se melhor 
agora que 
cortaram 
os trigos 
uma mulher  
nua às vezes 
parece maior 
as mamas 
mais pequenas 
os barcos também 
são sempre 
do mesmo 
tamanho 
nós é que  
não 
 
 
 
 

P 
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7. 
 
I 
 

 meu sexo cheira 
ao teu sexo 

quando chego  
sentada na cama 
sinto-nos o cheiro 
eco quente 
do corpo só 
não sei quando 
aconteceu o meu 
sexo costumava 
cheirar a mim 
eu costumava ser  
eu agora não sou 
ninguém 
 
II 
 
O José Carlos 
não gosta do verso 
não sou ninguém 
porque o José Carlos 
é o José Teixeira 
não é um Zé Ninguém 
Será que o José  
Carlos se lembrou 
do Ulisses 
do Romeiro  
e não aceita que 
uma mulher 
possa querer ser 
universal 
como um homem 
que se perdeu  

O 
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no mar 
porque as mulheres 
não andam no mar 
ficam na praia 
são loucas 
e choram 
eu chorava agora  
como dantes 
choro na praia 
tantas lágrimas 
que quase ceguinha 
parece que não sou 
ninguém? 
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Prisca Agustoni | Nasceu na Suíça e mora no Brasil 
desde 2003. Traduz do italiano, do francês e do 
espanhol, é professora de Literatura Comparada na 
Universidade Federal de Juiz de Fora, cidade mineira 
onde reside atualmente. Ensaísta, prosadora e poeta, 
integra o comité científico de vários festivais literários na 
Suíça e de revistas, além de escrever e publicar sua obra 
em italiano, francês e português. Recebeu em 2014 a 
Bolsa do Governo Suíço para a criação. Lançou este ano 
no Brasil os livros Casa dos ossos, pela Editora Macondo, 
e Animal extremo, pela Editora Patuá. Textos seus inéditos 
serão debatidos no começo de 2018 no Festival Literário 
Suíço de tradução, Bieler Gespräche/Rencontres de 
Bienne, no Instituto Literário de Bienne, na Suíça. 

 
1. 
 

enho uma linha de giz 
traçada ao redor do coração 

 
um arbusto frondoso 
cinge meu pescoço 
 
e na boca, o canto 
dos lobos tristes da floresta. 
 
No meu dorso dormem 
junto comigo 
cobrindo-me como um manto 
as asas fechadas de um anjo. 
 
Espero sair indene  
dessa branca noite espectral. 
 
 
 
 
 
 

T 

| revista gueto · edição trimestral número quatro | 

| página 124 | 



2. 
 

 rua bate com força no rosto 
vem ao meu encontro não 

sei nada sobre ela nem  
sobre mim porém 
sem pudor nem meio termo me toma 
no cerne das horas e me leva  
 
e carrega meu pensamento 
até que me torne multidão  
e enquanto suo e ando e estou 
cansada, a rua me revela seu esplendor  
no osso roído do asfalto 
 
 
3. 
 

emos pele de vidro  
e desejo de sobra  

 
resta saber se não trinca 
a pele sob a mão e seu tato: 
 
as carícias como peixes  
cobrem-nos de escamas.  
 
Temos sorrisos e vidas 
emolduradas 
 
caso seja necessário 
substituir meu vazio pelo teu 
 
e enfiar-te no meu mundo 
como roupa nova. 
 
 

a 

T 
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Temos palavras prontas 
e livros que embelezam as estantes 
 
caso seja necessário 
inventar uma nova sabedoria 
 
uma mera troca, rápida 
como apertar essa tecla 
 
e tudo deletar. 
 
 
4. 
 

 rua é quem esbarro  
a fruta jogada no canto da calçada 

a sola do pé que arde a dor 
colada no asfalto 
a esmola que resvala 
na memória 
 
a marquise onde me estreito 
para que outros se acomodem 
comigo 
 
nessa ausência de nós 
dentro da tarde 
 
a rua é esse recorte e colagem 
do olhar, 
 
um super-homem de plástico  
sem perna 
afogado no bueiro 
 
uma flor vermelha 
que estoura nas grades 

a 

| revista gueto · edição trimestral número quatro | 

| página 126 | 



 
a rua é quem onde 
agora  
não sei 
ou talvez amanhã 
quem sabe 
persiste 
entre a poeira e o espanto 
 
 
5. 
 

escamamos a espera como quem revolve a terra. 
  

Há sempre dois itinerários sob o mesmo sol. 
 
Tenho meu exílio camuflado dentro do teu 
mas sem resíduos nem colírios 
somos essas borboletas 
penduradas às paredes 
 
as mais belas e azuis 
já sem força para voar. 
 
Esprememos as palavras como se delas saísse remédio 
mas estas são apenas palavras. 
 
| do livro Animal extremo (Editora Patuá, 2017). | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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Luiza Nilo Nunes | Nasceu em 1989, em Porto Alegre, e 
vive em Portugal desde a infância. É licenciada em 
Estudos Portugueses e Lusófonos pela Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto e Mestre em Estudos 
Editoriais pelo Departamento de Línguas e Culturas da 
Universidade de Aveiro. Escreve poesia e ficção. É 
editora da revista literária Tlön e alguns dos seus poemas 
estão publicados em revistas físicas e digitais. 

 

poema s/título 
 

embro-te no sangue religioso dos lavatórios  
As minhas tripas carregam o teu nome contra a fúnebre  

manhã desta metrópole  
e a minha boca é um secretíssimo casulo  
uma sirene ressoando a nossa estrépita orfandade  
Eu mulher que me levanto para a infinita melancolia dos pássaros 
Tu, rapaz ferido nas pupilas, que estremeces nessa nuvem de bolor 
com beijos magros, levantados de insolência 
e um coração lividamente a extraviar-se entre os fantasmas 
 

Lembro-te no brilho dos lençóis  
e sob o pó destes telhados destruídos tento encerrar a tua  
imagem no interior das minhas pálpebras, esconder  
o estertor da tua voz 
ou habilmente diluir as paisagens  
onde pisaram os ossos tristes dos teus pés  
Dias a fio escondo a forma dos teus dentes 
mas ouço sempre os seus estalos pavorosos 
o teu sorriso desatando as flores lívidas do medo 
o beliscar da tua língua à semelhança de uma faca  
sonora 
 

Se espeto garfos e agulhas nas lombadas dos livros 
para antever-te na beleza de animal  
glorificado 
se respiro arduamente pelos finíssimos pulmões das mariposas 
se mastigo a beladona e aguardo que se acenda a nossa  
lâmpada necrótica 

L 
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se atravesso as salas frias desta casa 
à procura de um espelho que transborde claridades  
e subo e desço estes degraus em desamparo  
em corpo estreito a quem cortaram os cabelos, o frenesim  
das omoplatas, a dor estática dos  
gritos, 
em corpo duplo a quem ceifaram o seu duplo 
com o cirúrgico rigor de quem descola siameses  
 
Se espero o batimento dos outonos  
tu regressas passo a passo com os teus gestos e o teu  
halo de poeira   
como uma sombra a reclinar-se sobre a neve de novembro 
e há pombos que desabam dos tetos líricos das cúpulas 
geladas 
e eu cresço muito entre a agonia dos pilares  
Eu que sempre assemelhei o amor ao fuzilamento de um pássaro  
O amor, os grandes pássaros a pique  
à grande e louca velocidade da luz  
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Bruna Beber | Nasceu em 1984, em Duque de Caxias 
(RJ), e vive em São Paulo. É poeta e tradutora. Estreou na 
poesia com a fila sem fim dos demônios descontentes 
(Ed. 7Letras, 2006), e publicou também balés (Ed. Língua 
Geral, 2009), rapapés & apupos (Ed. 7Letras, 2012), Rua 
da Padaria (Ed. Record, 2013) e Ladainha (Ed. Record, 
2017). É autora de um infantil Zebrosinha (Galerinha, Ed. 
Record, 2013), em parceria com Beta Maya. Seus 
poemas já foram publicados em antologias e sites na 
Alemanha, Argentina, Espanha, Itália, México e Portugal. 
Participou como autora convidada de diversos eventos 
literários no Brasil e no exterior, entre os mais recentes a 
FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty), em 2013, e 
a Göteborg Book Fair 2014, na Suécia, integrando a 
comissão oficial de escritores que representaram o 
Brasil. Aliado à literatura, realiza trabalhos em artes 
visuais, e inaugurou, em fevereiro de 2016, sua primeira 
individual — Brinquedos Espalhados — no Oi Futuro 
(Ipanema, RJ), dentro do projeto Programa Poesia Visual 
e que abarca mais de trinta trabalhos produzidos nos 
últimos dez anos, entre áudios, vídeos, esculturas, 
desenhos, livros, quadros, fotos e objetos. 
 

Para ouvir os poemas do livro: 
http://brunabeber.com.br/portfolio/ladainha/ 

 
2. 

 
lantei uma goiabeira 
dentro do banheiro 

e a cigarra veio 
morar comigo 

 
Desde então tomo banho 
de óculos, uma sensação 
de melancolia molhada 

que aprecio 
 
 
 

P 
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Mas não amo, amor é o que vejo 
semear, romper e brotar 

da barriga da cigarra 
uma parceria: 

 
O canto 

é ancestral, adquirido 
às vezes peço uma canção 

ela não tem ouvidos 
 

Seu olho esbugalhado 
de sapo explosivo 

o meu inchado 
de chorar sem motivo 

 
Estou satisfeita, 

mas não devo esperar 
nada, é como criar 

uma sereia. 
 
 

71. 
 

a escada de incêndio 
e sua inseparável 

atmosfera de desastre 
 

Um cego 
de fones 

tira fotos e grita 
 

— Estamos todos juntos! 
A rave do fim do mundo 
é a mais longa de todas 

 
 
 

N 
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São lindos os seus olhos 
de ouriço, o foco turvejado 

a dilatação, a queima 
 

— Toda imagem é uma explosão, 
e o que eu quero é criar 

memória pros outros 
 

Mas fatal mesmo é o jeito 
de mexer as mãos, parece que pinta 

longas estradas de terra. 
 
 

73. 
 

u os estranho como um velho conhecido 
que não chegou a ser amigo, silêncio cheio 

de ilusão e mandioca madura 
 

Poemas de corte, de raspagem, de forma 
e de detalhamento: ladainha, 

o ritmo é raríssimo de se mamar na musa 
 

Quando resolvo dar-lhes nomes 
de olhos abertos nunca sei a medida 

do bolo, da Terra, da santidade 
 

Meus poemas agora duvidam entre a pedra 
marrom e a pedra verde-sabão, de cara vejo 

a suspensão confio a tudo que vai passar. 
 
| do livro Ladainha (Editora Record, 2017). | 

 
 
 
 
 

E 
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Eduardo Sabino | Nasceu em 1986, na cidade de 
Nova Lima, Minas Gerais, onde vive atualmente. 
Publicou os livros de contos Ideias noturnas 
sobre a grandeza dos dias (Editora Novo Século, 
2009) e Naufrágio entre amigos (Editora Patuá, 
2016). Com o conto “Sombras”, venceu o 
concurso Brasil em Prosa 2015, organizado pelo 
jornal O Globo e a Amazon. É colunista do portal 
Literatura BR e um dos criadores do canal 
Literatura no Boteco, disponível no YouTube. 
Contato: eduardosabino@caoseletras.com. 

 
buracos 
 

ova Lima, cidade das viúvas. Faz um tempinho, ouvi isso 
em um programa de tevê. Por causa dos homens mortos 

na mina e dos homens mortos em consequência da mina, intoxicados 
com a sílica nos pulmões. Penso no meu bisa, no meu avô, no meu 
pai, gerações de trabalhadores cujas almas, até hoje, devem estar 
vagando nos túneis. É natural que esta terra, onde se plantaram 
tantos mortos, tenha virado também a cidade das assombrações. 
Vemos e ouvimos de tudo. O arrastar da corrente de um escravo na 
casa grande onde morou o dono da mina, conversas e gritos vindos 
das minas desativadas, noivas que perderam os maridos em 
acidentes e toda sorte de fantasmas andando nas ruas à noite. 

Tudo isso era previsível. Dizem que os espaços também se 
traumatizam com as dores dos homens, e um dia reagem, colocando 
pra fora as memórias. Só não esperava que Nova Lima se tornasse, 
um dia, a cidade dos suicidas. Isso me pegou de surpresa. 

 
* * * 

 
Lembro de quando o buraco se abriu. Na calçada entre a 

padaria e a agência bancária. O diâmetro pequeno, um metro no 
máximo, e uma profundidade incalculável. As pessoas interrompiam 
o fluxo e rodeavam a fenda, curiosas. Do buraco saía um ar muito 
quente. Lá embaixo, bem nas profundezas, um laranja flamejante. 

N 
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O fenômeno mobilizou Nova Lima. Os jornais gravaram 
reportagens. Vieram geólogos e turistas de toda parte. Ninguém 
soube dizer o que estava acontecendo. Algumas hipóteses 
relacionaram o buraco com a mina de Morro Velho. Talvez o fundo 
de sustentação da cidade estivesse oco. Poderíamos ser sugados para 
o centro da terra a qualquer momento. Falaram também em um 
vulcão subterrâneo. Um vulcão acordando após séculos de 
inatividade. 

As especulações aumentaram o interesse das pessoas. Os 
comerciantes intensificaram as vendas, a prefeitura investiu em 
marketing e o buraco iria se tornar um patrimônio municipal, uma 
fonte inesgotável de lucro, se a mulher não tivesse se matado. Uma 
nadadora americana, descobriram mais tarde. Tomou impulso no 
outro lado da rua e saltou de ponta rumo ao fogo. 

 
* * * 

 
Não sei se isso tem a ver com os fenômenos recentes. Tenho 

lembrado daquele dia. Mais do que normalmente me lembro — e me 
lembro sempre. Acordei com o celular na mão, dez minutos atrasado. 
Mandei um sms para o vizinho, meu carona, dizendo que não 
precisava me esperar.  Joguei água no rosto, tomei café, sem muita 
pressa, beijei a mãe e saí. 

A escola longe de casa, o ônibus agora o único meio de 
transporte. Lembro de ter buscado a moeda na gaveta: um real, a 
tarifa do buzão. Joguei-a para dentro da calça: uma jeans meio 
surrada, mas sem buracos. 

 
* * * 

 
Depois que a garota mergulhou no buraco, o prefeito mandou 

interditar a área. Tampou a fenda com uma placa de ferro. Tivemos 
alguns dias de paz. Selado o buraco, Nova Lima saiu da mídia e os 
turistas começaram a riscar-nos do mapa de novo, escolhendo outros 
roteiros exóticos para suas férias. 

Então surgiu o segundo buraco, em frente à escola Augusto de 
Lima, e depois outro, num bairro mais afastado da região central, e 
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depois outros, tão profundos quanto o primeiro, de modo que Nova 
Lima voltou ao centro das atenções e os buracos nova-limenses 
entraram nos trending topics do Twitter. Do aeroporto de Confins, 
estrangeiros pegavam o táxi direto para a cidade dos buracos. Nossos 
hotéis superfaturaram, os preços dos restaurantes subiram muito e 
as famílias começaram a fazer uma grana extra alugando quartos de 
suas casas. 

Se já era difícil transitar nos passeios estreitos da Melo Viana 
antes de virarmos ponto turístico, agora era como andar em uma 
cidade em eterno carnaval. 

 
* * * 

 
Quando pisei na avenida, vi o ônibus arrancando. Corri demais, 

alcancei o veículo, soquei a porta, berrei, tentei chamar a atenção do 
motorista e ele não quis parar. Lembro que o cara ria de mim, mas 
não sei, francamente, se ele riu. A memória tende a reforçar nossos 
sofrimentos e demonizar as pessoas que nos foderam em um 
processo contínuo de canonização do ego. Recordo também os 
rostos nas janelas, os colegas da escola, entre compadecidos e 
debochados. 

O ônibus ganhou velocidade e me deixou pra trás. Decidi ir a 
pé, gritando com vontade qualquer sujeira em sintonia com a 
turbulência do espírito. 

 
* * * 

 
Nova Lima caiu nos sites de teorias conspiratórias. Surgiram de 

tudo: hipóteses científicas a religiosas.  Um dia, a caminho do boteco, 
atravessei a fachada de uma igreja e ouvi o pastor dizendo que os 
buracos eram armadilhas de Satanás. 

Como normalmente acontece, a teoria mais estranha foi a que 
mais rápido se viralizou e ganhou adeptos em todo o mundo. De 
acordo com ela, os buracos de Nova Lima não se abriam a troco de 
nada. Abriam-se por alguém. Abria-se, com o buraco, a oportunidade 
de colocar termo no próprio destino e entrar para a história da 
cidade. 
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Se uns vinham tirar selfies, outros vinham morrer. A prefeitura 
reforçou a guarda municipal e se empenhou em fechar os buracos 
tão logo se abriam, mas antes de ser identificado e selado, um buraco 
engolia dois, às vezes três suicidas. 

 
* * * 

 
Presenciei muitos saltos. O primeiro me colocou em estado de 

alerta. 
Estava na praça, jogando baralho com amigos, e vimos um 

buraco se abrindo no chafariz desativado da praça. Foi a conta de 
dizermos porra, mais um e notarmos um turista japonês deixando 
cair seu sorvete no chão e correndo ao encontro da morte. Um 
vendedor de bolinhos de bacalhau entendeu a situação e tentou 
agarrá-lo. O japonês desviou do abraço, gritando coisas que 
obviamente não compreendemos, e se foi. 

Desde então, tem sido difícil pegar no sono à noite. Nós, os 
nativos, viramos estrangeiros em nossa própria terra. A vida ganhou 
um clima pesado de estranhamento. Agora era preciso andar de olho 
no chão, desconfiar da mínima rachadura no asfalto e vigiar os 
turistas. 

 
* * * 

 
Vinte minutos de caminhada no acostamento da avenida, a 

camisa empapada de suor. Estava decidido a xingar motorista, 
passageiros e trocador até chegar à escola, e talvez continuaria 
xingando-os depois que chegasse, em pensamento, durante as aulas. 

Mas logo a raiva virou fumaça. Avistei uma movimentação 
estranha na ponte e acelerei os passos. Carros estacionados, um 
trecho da passarela danificado, um buraco na cerca, marcas de pneus 
na estrada. 

Cheguei e confirmei o que me vinha na mente como uma 
chance remota.  Lá estava o meu ônibus, o que restou dele, nas 
margens do rio, queimando nas pedras. As pessoas se aproximavam e 
eu dizia o mesmo para todos os curiosos, depois para os amigos, 
depois para os jornalistas:  aquele ônibus em chamas era o meu 
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escolar e os mortos, meus amigos. Se eu não estava lá embaixo, 
torrando o corpo e a alma, não tinha sido por falta de tentativa. 

 
* * * 

 
Gostaria de fazer algo pelos homens e mulheres que 

desembarcam em Minas Gerais a cada dia e se deixam levar pela 
música sedutora dos buracos. Infelizmente, nenhum anjo desceu 
para me indicar o caminho e, até hoje, nunca salvei ninguém. 
Aguardo, como sempre aguardei, as informações sobre minha grande 
missão sobre a terra. 

Cresci sendo tratado como um ser privilegiado. Diziam que eu 
não havia sido poupado em vão do acidente com o ônibus. Que ainda 
faria algo especial nesta vida e baboseiras do tipo. Nos últimos anos, 
perdi minha esposa para o câncer, meu cachorro para a 
leishmaniose, minha filha para um intercâmbio. 

Hoje em dia, a única coisa especial em minha vida tem sido a 
cerveja de trigo que tomo às quartas-feiras no bar do Reginaldo 
enquanto vejo o jogo na tevê. Até bem pouco tempo atrás, fazia isso 
sozinho e sem amolações de estranhos. Com a multiplicação dos 
buracos, o bar ficou cheio e sonoro e, além dos turistas, têm 
aparecido uns companheiros das antigas com quem até converso e 
jogo baralho. 

 
* * * 

 
Agora estou indo para casa e vejo em tudo uma consistência 

de sonho: um poste que pisca, outro que se apaga, um terceiro de luz 
tênue e amarelada que dá às ruas uma aparência de fotografia velha. 
Coisas assim, que percebemos quando estamos atolados nas 
lembranças e com bastante álcool no sangue. 

Não olho mais o chão. Tenho a cabeça erguida como um 
contador de estrelas. Não partilho mais o horror dos meus 
conterrâneos com a situação da cidade. Um vizinho, por exemplo, 
levou a sério essa história de estarmos em cima de um vulcão. 
Enquanto ajeita a mudança, proibiu os filhos de saírem às ruas. 
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Quanto a mim, só o acontecido me assombra. Tenho pensado 
muito no incidente da juventude. O fato de ter escapado de uma 
tragédia e não ter feito nada que mereça registro, nada de grandioso 
ao longo desta vida. 

Jogo a garrafa de cerveja na lixeira e noto que lá na esquina, a 
uns quinze metros de mim, um novo buraco está se abrindo. Se 
instala bem diante da farmácia, de modo que os clientes e 
funcionários terão que dar um belo salto se quiserem entrar no 
estabelecimento ao longo do dia. 

São quatro horas. Não vejo carros, nem turistas, nem ninguém. 
Somos eu e o mundo rompido lá adiante. 

Acendo um cigarro, trago a fumaça e vou caminhando, sem 
saber ao certo se o buraco está ali por mim, se ando na sua direção 
ou na direção de casa, e se estive aqui, durante tanto tempo, apenas 
aguardando por ele. 
 
| do livro Naufrágio entre Amigos (Editora Patuá, 2016). | 
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Nelson de Oliveira | Escritor e doutor em Letras pela 
USP, muito cedo percebeu que a literatura é o local 
ideal para o exercício da liberdade. Incapaz de ser um 
só, desdobrou-se em outros três autores: o poeta 
Valerio Oliveira, o desenhista Teo Adorno e o 
ficcionista Luiz Bras. 

 
jaqueline in the box 
 

 menina era só um bebê vesguinho e vermelho quando o 
vento chegou na cidade, entrou na sala e disse, olá, 

princesa. E fez festinha no cabelinho ralo do bebê, que ficou mais 
vesguinho e vermelho ainda. 

O bebê então fugiu do vento, que fazia festinha demais em seu 
cabelinho ralo. Ai que medo desse viajante invisível que sopra, sopra, 
bagunçando a vida da gente. 

O bebê engatinhou pra dentro de uma caixa de papelão e ficou 
quietinho, bem escondidinho. Amor infinito. A caixa de papelão 
acolheu o bebê. O bebê apaixonou-se pela caixa de papelão. 

Princesa, cadê você? 
O vento procurou, procurou, mas não encontrou o bebê. Então 

foi embora, soprando papeis e árvores. Tinha a cidade toda pra 
bagunçar. 

O vento foi embora mas o bebê não saiu da caixa de papelão. 
Estava mesmo apaixonado. Dentro era tão gostosinho, tão acolhedor. 
Parecia até a barriga da mamãe. 

Hoje aquele bebê vesguinho e vermelho já é uma mulher 
crescida. É, sim, meus irmãos. Uma mulher crescida que admira, 
aprecia, estima, idolatra, preza, adora, AMA AMA AMA caixas de 
papelão. 

Seu guarda-roupa não tem vestidos, calças e camisetas. Tem 
apenas grandes caixas de papelão. 

Em seu aniversário o que ela gosta de ganhar? Só as grandes 
caixas de papelão, sem qualquer presente dentro. No amigo secreto 
da empresa e no Natal o que ela gosta de ganhar? Só as grandes 
caixas de papelão, sem qualquer presente dentro. 

Ninguém sabe se ela é loira, ruiva ou morena, magra ou gorda, 
se tem peitinhos ou peitões, porque ela jamais sai de casa sem uma 
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grande caixa de papelão cobrindo o corpo inteiro, com dois buracos 
na altura dos olhos. 

Um dia ela é parada na rua por um grupo de marmanjos 
braçudos. O líder do grupo esbraveja, queremos ver seu rosto, sua 
bunda, seus peitos, queremos ver se você é mesmo uma mulher 
como dizem, você não tem o direito de se esconder pra sempre. 

Tentam erguer a grande caixa de papelão, mas a mulher segura 
firme. Puxam com mais força, mas a grande caixa de papelão não sai. 

Pare de lutar, criatura! 
Puxam daqui, puxam dali. Colocam tanta força que a grande 

caixa de papelão rasga inteiro. Mas não encontram ninguém 
escondido. Na calçada da luta sobram apenas as tiras de papelão e 
um grupo de marmanjos braçudos e desolados. 

Os pais e os amigos dessa mulher sentem muito a sua falta. Ela 
era uma pessoa divertida e generosa, comentam. 

Até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu nem onde a 
mulher das grandes caixas de papelão foi parar. 

Só eu sei. 
Porque essa mulher sou eu. 
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pela UERJ. Foi o oitavo finalista no Primeiro Concurso 
de Contos do CEB, da Universidade de Salamanca. 
Participou da antologia de contos Contágios, 
organizada  por José Castello. Seu primeiro romance, 
Sozinho esta noite, está disponível como e-book na 
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felicidade talvez amanhã 
 

evantou-se num pulo assim que viu o metrô se aproximar. 
Ultrapassou a faixa amarela.  Logo ela que sempre 

respeitara o “mind the gap”.  Encarou o condutor. Dessa vez não era 
engano.  Camisa azul, crachá, rosto oval, barba rala, com a aliança. 
Sim, era ele. Conseguiu que a notasse e se sentiu forte em desafiá-lo. 
As sobrancelhas dele franziram em expectativa e depois em 
reconhecimento e espanto. Ela é louca, mas não faria aquilo ou faria? 

Ela quis gritar o nome dele. Não saiu. Ele se arrependeu de tê-
la conhecido, de ter trocado telefone e saliva com ela. E mais ainda 
de ter dito que trabalhava no metrô.  

Ela tinha agora a chance de se tornar inesquecível. Poderia 
culpá-lo. Fazê-lo se arrepender de tê-la enganado. Lágrimas 
borravam sua maquiagem. Ela que nunca fora ridícula e que nunca 
amara alguém mais do que a si mesma. 

Ele teve vontade de parar o trem e o tempo, dar nela uns 
tapas, gritar, beijá-la na boca entre soluços e lágrimas até que ela o 
perdoasse. 

Menos de um metro entre os dois. Um metrô entre os dois. 
Limpa os olhos com as palmas das mãos, tropeça no salto alto, fora 
vaidosa até no momento de maior desespero, e desequilibra para 
frente, ele grita como se pudesse salvá-la, ela forçosamente brinca de 
João-Bobo. 

Como ela foi boba. Sentia-se desperta de um feitiço e 
finalmente livre.  Seus cabelos esvoaçam e lhe cobrem a vista. O 
barulho dos vagões a ensurdecem momentaneamente, mas não 
sente dor, o coração aos pulos, ela caiu para trás de bunda. 

L 
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Os vagões passam cenas rápidas. O primeiro encontro ali na 
saída da estação da Cinelândia. Combinaram de tomar um chopp, 
tomaram vários. Ela gostava do jeito que ele a fazia rir. Transaram na 
primeira noite. Tudo muito intenso e rápido como os vagões que 
chegavam já na metade. Lembrou-se logo do cineminha durante a 
semana. Ele quis ver filme de heróis, ela aceitou porque queria ficar 
de mãos dadas com ele. 

O último vagão lhe lembrou da cena de despedida. Os 
desafetos trocados. Ela que fizera tantos planos com ele, via o vagão 
desaparecer com as suas últimas esperanças. Agora apenas a 
nostalgia de uma vida não vivida. 

Não foi dessa vez. Levantou-se sozinha e foi embora, e isso lhe 
mostrou que era uma mulher forte. 
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a gestação de um pai 
 

“Os filhos amam a mãe desde o início, mas o pai, o pai os filhos  
têm de aprender a amar porque sempre estiveram fora dele.” 

(João Carrascoza) 

 
 verdade, nunca vi teu rosto, tua pele, teus olhos. Mas o que 
sinto é algo que tenta se ajeitar nas minhas frestas e acaba 

vazando. Primeiro, pelos olhos: o líquido a escorrer rosto abaixo e 
salgar os lábios. Segundo, pela boca: as palavras trôpegas de um 
homem que nunca falou com alguém cuja carne é fruto da carne 
dele. Mas eu falo. Falo e sei que tu me escutas. Sei que reconheces 
na minha voz o veículo do afeto. Tua mãe está deitada no sofá, 
exibindo pra mim a parte de fora da tua casa. A barriga que te 
carrega, apesar de pouco mais da metade do tamanho previsto, é tão 
plena, tão cheia de ti! Creio que concordarás comigo quando vires as 
fotografias. 

Ontem confirmamos o que sabíamos pelas artérias da intuição: 
tu és Antonella. Conforme a médica passava o aparelho pela barriga 
intumescida, tu ias te construindo na tela preta. De repente, te 
mostraste completa como um deus. Ou melhor, deusa. Tu, naquela 
sala esbranquiçada, me gritaste que não serás princesa ou boneca. 
Tu, como carregas no corpo — ainda em formação — o sangue da tua 
mãe, hás de ser como ela, Atena ou Tanit, a levar o presente nos 
dentes e o futuro no peito. Tua mãe, que agora coloca minha mão 
em ti, é a mulher com quem pretendo ver-te crescer. Tua mãe que, 
antes de ser tua mãe, é minha esposa e antes de ser minha esposa, é 
mãe do Arthur. Mas antes de ser mãe do Arthur é mulher. A mulher 
que soube transformar em palco as pedras do caminho. Agora me 
pego a perguntar ao tempo sobre o desenho que ele fará de ti. 
Provavelmente, terás da tua mãe os cabelos cacheados e os olhos 

É 
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verdes. O formato do nariz, delicado feito a lágrima de uma idosa, 
pude ver ontem graças à tecnologia. 

Ela está chutando, amor. Sim, tu já respondes, Antonella. Saber 
que os dias tecem camadas de humanidade em ti me leva a pensar, 
toda noite assim que entrego a cabeça ao travesseiro, em nosso 
primeiro abraço. Me faz imaginar a primeira estória que te contarei. 
Me faz pensar em teus primeiros passos, teu primeiro dia de aula, tua 
primeira desilusão amorosa. Talvez meu colo não esteja disponível 
em todas as tuas primeiras vezes, talvez a poeira da rotina se assente 
entre nós. Mas, se isso acontecer, cuidarei para que o espanador 
esteja sempre ao nosso alcance. 

No momento em que soube da tua vinda — tua mãe me 
enviou a imagem “eu já amo o papai” pelo celular —, minhas pernas 
se transformaram em estrangeiras do corpo. Não soube o que 
responder, a mensagem de volta foi, no mínimo, estúpida. Contudo, 
depois de alguns minutos, minhas costelas pareciam mais estufadas 
que o possível. Queria gritar, minha filha, queria abraçar o instante, 
queria mergulhar em tua mãe pra beijar o que se tornaria tu. Teu 
irmão, logo que soube, começou a conversar contigo, dizer que te 
ama e que cuidará de ti. Será com ele que descobrirás algumas das 
entrelinhas da vida. Teus avós, teus tios, os amigos do teu pai e da 
tua mãe, todos já te envolveram numa manta de carinho. E eu, 
Antonella, estarei a vida toda a remendar esta manta, caso ela se 
desgaste. 

Filha, é bom que saibas: o ser humano não é como o 
apresentam nas histórias de herói. Às vezes, ele pratica o mal em 
nome da justiça, às vezes diz uma coisa e faz outra, às vezes enterra 
um punhal no peito de quem ama. É bom que saibas que, enquanto 
algumas pessoas apanham migalhas para tapar os buracos do 
estômago, outras descartam comida como se fosse água barrenta. É 
bom que saibas que há pessoas que julgam importante a cor da outra 
pessoa e o que ela carrega nos bolsos. Saibas, Antonella, que, por 
seres mulher, o mundo, diversas vezes, vai te esfregar a proibição nas 
vistas. Vai te trancar portas e podar possibilidades. Vai esconder por 
trás de discursos coerentes o cimento que ergue a intransigência. 

Não, não quero borrar tua visão com meus juízos. Não quero 
mostrar-te apenas a parte suja dos fatos. Estou certo de que não te 
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assustarás com minhas palavras, mas as usará como combustível pro 
teu combate diário. Além disso, tu provarás, feito um faminto, a 
porção suculenta da vida e, com ela, lambuzarás a alma. De alguns 
destes momentos, sei que vou participar. Passearemos no parque em 
muitos finais de tarde, iremos ao cinema, falaremos sobre as danças 
da existência e, com tua mãe e teu irmão, chegaremos à ousada 
conclusão de que a vida, justamente pela ausência de sentido prévio, 
tem o vigor de uma bailarina. 

Observando tua mãe que cochilou há alguns minutos, filha, 
pula-me à mente o sono do qual não conseguirei escapar. E o 
imagino sem muitos pesares. Tu sentada na cama a falares com teu 
pai que já não fala, sorrindo pela lembrança da nossa biografia 
entrelaçada. Eu com o peito repleto ao recordar dos momentos em 
que colorimos a vida. Nós a sorvermos os instantes que restam como 
se usássemos os pulmões de Cronos. 
 
| do livro Amortalha (Editora Patuá, 2017). | 
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delírio 
 

epois de horas seguidas de vigília, adormeci 
profundamente abraçado ao fuzil. Não demorou para 

enredar-me num sonho delirante na caatinga esturricada: grandes 
pingos de chuva levantavam poeira em volta da casa onde caíam, 
cintilavam ao luar e desabavam sobre a varanda de zinco da casa com 
som de metal percutindo em metal. Parecia quando seu Almino 
jogava pregos sobre o prato de cobre da velha balança de sua bodega 
para vender a meu pai. Era tanta felicidade com a chuva que minha 
mãe apareceu correndo no terreiro, berrando a plenos pulmões.  Na 
tropelia de suas palavras não distingui o que dizia, no aguaceiro 
noturno destacavam-se os braços agitados, eufóricos, no ar. 

Chegou perto de mim, o rosto em transe, sacudiu-me e acordei 
com seus gritos lancinantes entre os tiros: os cangaceiros estão 
chegando! 
 
 
também se morre em belos dias 
 

laus propunha um mundo igual para todos. Por tanto 
chamavam-no comunista. Pessoas como Klaus, embora 

raras, formavam um grupo aguerrido capaz de multiplicar-se em ação 
e levar o povo à luta. Para eliminar riscos, cada um deles tinha que 
ser sacrificado. Era a implacável política de Estado. Caçado como se 
caçam ratos, Klaus foi preso no porão da cervejaria em que se 
refugiou na Munique daqueles tempos. 

D 
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Pensou em enfrentar seus algozes de cabeça erguida, 
abaixaram-na com tortura. Seus gritos, misturados aos dos outros 
que sofriam em celas contíguas, formavam ondas varrendo os 
corredores das masmorras da polícia política. Seus algozes deixavam 
os cubículos extenuados, camisas pingando suor apesar da 
temperatura gelar os tijolos das paredes do subterrâneo. 

Klaus acreditou por muito tempo que sua prisão era um 
equívoco. 

À luz de um belo dia um caminhão entrou na viela dos fundos 
da prisão. Era incomum o trânsito de gente ali, e quem passava 
achava adequada a truculência dos guardas com os prisioneiros 
numa sociedade em busca da purificação. Klaus cambaleou na rua 
quase deserta sob céu azul e brilhante. O ar puro inundou seus 
pulmões maltratados. Uma centelha de esperança brilhou em seus 
olhos e iluminou sua mente ao ouvir pássaros cantando perto. 
Acreditou na libertação imediata porque imaginou impossível 
qualquer execução em dia tão lindo. Só não sabia que seus algozes 
estavam cegos.  
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quarto 303 
 

 primeira vez que meu pai olhou pra uma bunda de mulher 
eu levei um susto. Não pela bunda em si, que era ok, mas 

alguma coisa entre tudo que eu acreditava começou a desmoronar. 
Eu nem sei se esse é um assunto apropriado pra depois de uma foda, 
mas é que eu parei de fumar e talvez fosse até o caso dos motéis 
deixarem um plástico bolha no criado mudo pra gente ter o que fazer 
senão falar. Acho que eu vou colocar na caixa de sugestões. Você viu 
se tem uma? O fato é que era um casamento, eram duas pessoas 
acreditando que poderiam ser, sei lá, felizes. Essa mulher, a da 
bunda, era loira e usava um vestido cor de vinho. Não sei te dizer 
quantos anos ela tinha, chuto uns 30 e poucos ou até mais, porém 
bem disfarçados. Na verdade podia ser menos, quando a gente é 
criança acha todo mundo muito velho. E olhando agora pra esse 
espelho no teto, eu não acho que alguém ainda viraria o rosto pra 
olhar pra minha bunda. Então vou ficar com no máximo 30 mesmo 
pra ela. E ele ficou com os olhos super vidrados, sabe? Eu comecei a 
comer rápido pra ver se me sentia menos constrangida com aquilo, 
pra arriscar uma engasgada feia e alguém gritar “Tem algum médico 
aqui?”. Sempre tem, né? Médico é tipo o Sim da Tábua Ouija. Eu 
queria ter uma. Mas eu não engasguei. Eu não consegui tirar meu pai 
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daquele êxtase. E eu nem sei se tinha esse direito, mas o que eu 
sabia da vida também não valia mais. Quando você me conheceu, 
você me falou que eu tinha um jeito estranho de andar, lembra? É 
que eu carrego uns troços esquisitos. Não na bolsa, na cabeça 
mesmo. Então eu acabo ficando meio encurvada pra não perder o 
equilíbrio. Sabe pombo? Dizem que eles mexem a cabeça pra frente e 
pra trás pra não caírem pro lado. Não acredito muito nisso, acho que 
é só o jeito deles mesmo, que um dia um resolveu fazer isso e os 
outros imitaram porque é assim que as coisas são. Uma vez uma tia 
me deu um beliscão no braço para eu parar de cheirar o sofá de casa 
depois que as visitas saíam, dizia que era coisa de gente porca. Ela 
morava lá em casa, mas eu não sei por que, nunca me explicaram. O 
engraçado é que eu não me lembro do rosto da mulher. Quando tava 
todo aquele alvoroço por causa do buquê da noiva, eu fingi que meu 
guardanapo tinha caído e entrei debaixo da mesa. Acho que eu não 
tenho as manhas de te contar mais nada. Na verdade nem é justo. 
Não tem aquele ditado de o que acontece em Las Vegas fica em Las 
Vegas? Devia ter um tipo para debaixo de Las Mesas também, né? Foi 
uma piada. Eu só queria te fazer rir mas nunca fui muito boa nisso. 
Daqui a pouco ligam pra falar que o prazo acabou. E eles têm um 
prazer todo especial em dizer que o prazo acabou, você já percebeu? 
Acho que eu vou falar disso também na caixa de sugestões. Você não 
viu mesmo se tem uma? 
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blues na marginal 
 

uase 6 da tarde, a menina sentada na calçada olhando a 
marginal chora compulsivamente. Vejo de longe, atravesso 

a rua, pergunto o motivo. Nada importante. Deduzo um fim de 
namoro. Me sento ao lado dela, ignoro o cheiro do esgoto, ofereço 
uma pastilha. Ela aceita e chupa o doce, agradece enquanto limpa o 
nariz. A coriza escorrendo. Contemplamos o céu de São Paulo 
disputado por helicópteros. Pergunto onde ela mora, e ela responde 
que veio do Nordeste pra ser bailarina, quer trabalhar no teatro 
municipal. Reparo no perfil magro e procuro o joanete no pé. O 
corpo inteiro ainda soluça de desgosto. Deve estar com saudade de 
casa. No trânsito, um carro avança o semáforo e para na nossa 
frente: um homem acena. Deve ser um tarado, ela hesita e levanta. 
Eu acompanho o movimento, pronta pra ir embora. Pergunto 
novamente o porquê daquele choro. Ficou desempregada? Está 
sofrendo com a distância? Foi traída? Tento adivinhar no catálogo de 
motivos. Ela me responde com o canto da boca: “meu choro é ritual 
de cura, não precisa de tristeza, acontece toda quinta, em travessia 
movimentada, expurgo a mágoa mais discreta, evito que ela 
aumente, de vez em quando lavo a melancolia e coloco pra secar no 
vento, outras vezes só agradeço, eu choro porque existo e a lágrima 
me purifica”. Fiquei em êxtase no meio da metrópole mais 
pragmática da América Latina. Voltei pra casa atrasada, tropeçando 
nos outros, mente distraída. Ando anestesiada, o peito estufado de 
tanto sentimento que não demonstro. Próxima semana vou voltar a 
ouvir The Smiths e ver um filme do Woody Allen, penso antes de 
entrar na padaria. 
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epitáfio em três versos 
 

nofre foi enterrado às nove horas de uma manhã fria e 
chuvosa. Alberto, ante o lóculo onde deixaria para sempre 

o amigo, sentiu a tristeza comprimir o peito. Não pela separação sem 
retorno, mas pela despedida em dia tão feio. “Onofre merecia partir 
com céu claro, de azul límpido, sol manso e brisa perfumada”, 
pensou. Contudo, o destino escolhera a atmosfera densa, cinza, a 
chuva fina e constante. 

No cemitério eram somente Alberto, Celeida, a dona do asilo, 
Karina, a psicóloga, e os coveiros. Já sem força para andar longa 
distância, deixaram-no ir de carro até a penúltima aleia, no cantinho 
à esquerda, onde ficava o mausoléu da família. Onofre fora o 
remanescente. Alberto acompanhara o sepultamento da mãe dele, 
única pessoa entre os familiares que conheceu. O amigo se foi mais 
de vinte anos depois da mãe. 

— Não há mais ninguém que vá ocupar lugar neste jazigo — 
disse Alberto para si. 

Desceram do carro com cuidado; a psicóloga ofereceu-lhe o 
braço. Com os joelhos já tão fracos, o paralelepípedo molhado era 
convite ao chão. Sem choro, preces ou qualquer discurso de adeus, 
apenas os olhares de tristeza e saudade, viram arriar à cova o caixão 
de luxo pago com antecedência pelo próprio Onofre. Queria sua 
derradeira casa “linda e confortável”. 

Assim foi. 
Alberto divagava. Tentava compreender os entrelaces da 

existência, que levaram Onofre à total solidão, embora tenha feito de 
seus dias os melhores que pode, por si e por quem privara da 
companhia dele. Nenhum parente, nenhum outro amigo, nenhum 
sobrinho, ninguém. E, no entanto, ali estava representado o maior 
amor dedicado a um ser, amor claramente expresso nos olhares de 
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quem teve a divina graça de conviver com Onofre. Unidos por 
sentimento igual, permaneceram juntos — Alberto, Celeida e Karina 
—, flores nas mãos, a ver cada placa sendo assentada, o cimento a 
cobrir as frestas; o assentamento da lápide em mármore, que Onofre 
também mandara fazer com antecedência. 

 
“...como um bicho, simplesmente, 

De um amor sem mistério e sem virtude 
Com um desejo maciço e permanente.” 

Onofre. *12.01.1931 / +14.07.2017 

 
Sem sobrenome e sem foto. Não adiantaram os insistentes 

rogos de Alberto e das responsáveis pelo asilo. Ele não arredou o pé. 
— Parem de tentar me convencer. Quero assim e pronto — 

teimou. 
Jamais explicou seus motivos. O mármore ficou à espera, 

guardada dentro do mausoléu. Poderia ter mudado de ideia e 
encomendado outra. No entanto, está lá, do jeito que quis, sem 
sobrenome e sem foto. 

— Pra que foto, Alberto? Quem vai lá me visitar? Você? Vai 
querer ir ao cemitério pra olhar minha cara séria naquela moldura 
antiquada pregada numa sepultura? — perguntou ao amigo, 
sorrindo. 

Tampouco entenderam os três versos no excerto do poema 
que escolhera para o epitáfio, sem citar a autoria. Onofre era desse 
jeito. Um jeito só dele. 

A chuva fria não deu trégua. Retornaram ao asilo juntos, pois 
era missão de Alberto cuidar dos objetos pessoais do amigo e queria 
fazê-lo logo. Outros residentes os aguardavam na grande varanda do 
casarão; Alberto sentiu certa curiosidade nos olhares, como se 
quisessem saber como estava o único e leal amigo de Onofre, que 
morava fora e o visitava religiosamente a cada quinze dias. 

Alberto estava bem. Sempre pensara que não se deve esperar 
do futuro a partir de certa idade. Dos oitenta e seis anos de Onofre, 
os últimos vinte e três passara no asilo, que todos chamavam de vila, 
a Vila Primavera, no Rio de Janeiro. Estabeleceu que seria sua 
morada definitiva após a morte da mãe, a quem cuidou até o fim. 
Não teve esposa, nem filhos. Do resto da família, há muito não tinha 
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notícias. Alberto completara oitenta e quatro poucos meses antes do 
amigo. Viúvo, morava sozinho num apartamento no mesmo prédio 
que a filha. Além dela, tinha Onofre. 

Diante das caixinhas e pequenos pacotes que colocara com 
cuidado em cima da cama e da escrivaninha, suspirou fundo antes de 
começar. “Não há para quem deixar nada, é preciso decidir o que 
fazer”, pensou. Em suas visitas, notara a organização da pequena 
estante e jamais pensou que fosse ele a se ocupar da vida pessoal de 
Onofre, trancada naquelas caixas. A filha de Alberto o aconselhou a 
não assumir tal responsabilidade, o pessoal do asilo ficou em dúvida, 
por motivo comum: a idade. No entanto, Alberto fez questão. 

— Ele só tinha a mim — suspirou de novo. 
Recordações retornaram à mente em cada foto, em cada peça 

de roupa, cartas, cartões de Natal, de aniversário, bilhetes, bilhetes. 
Receitas médicas, exames, mimos recebidos pelas enfermeiras, 
alguns poucos livros. O mais novo adquirido da escritora que viera 
palestrar para os residentes meses atrás. 

Alberto recostou na cabeceira da cama e respirou fundo. Ao 
passo que saiu o ar, deixou caírem as lágrimas. Cruzou os braços no 
peito, como em um abraço, e largou as palavras num sopro. 

— Tanta coisa por dizer... Mas que não seriam ditas, ainda que 
pudesse fazer voltar o tempo. 

Com as mãos trêmulas, enxugou os olhos nas mangas da 
camisa, recolocou os óculos e se levantou para abrir o armário. Abriu 
as gavetas, conferindo se havia algo mais que roupas, quando 
deparou com uma caixa pequena, de madeira. Alberto levantou a 
tampa e dentro encontrou outro pacote de fotografias. Ali estavam 
todas as lembranças: desde o dia em que se viram pela primeira vez 
no baile de carnaval, quando estava com a família no clube e 
encontrou Onofre no balcão do bar, até reuniões e festas em casa de 
ambos. Eram dezenas de registros, guardados com esmero e 
anotados no verso com data e local. No fundo da caixa, um envelope 
lacrado: “Para Você”. O mundo parou em torno, enquanto Alberto 
leu: 
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Rio de Janeiro, 1º de março de 2016 
Alberto, 
Não sei por que lhe escrevo, se não pretendo lhe entregar esta 

carta. Talvez pela urgente necessidade de conforto, neste momento. 
Jamais teria coragem de dizer o que vem por estas linhas. Quem sabe 
um dia esta lhe chegue em mãos e não estarei em corpo para vexá-lo 
com tamanha loucura. Tanta foi minha covardia que não pude olhar-
lhe com a verdade do que sinto, não soube usar da voz para 
confessar-me. Agora que recorro às palavras traçadas, vejo-me 
incapaz de expressar meu mais profundo desejo. Portanto, escolhi os 
versos de Vinícius, que tantas vezes repeti serem meus preferidos. 

 
Soneto do Amor Total 
 
Amo-te tanto, meu amor… não cante 
O humano coração com mais verdade… 
Amo-te como amigo e como amante 
Numa sempre diversa realidade 
 
Amo-te afim, de um calmo amor prestante, 
E te amo além, presente na saudade. 
Amo-te, enfim, com grande liberdade 
Dentro da eternidade e a cada instante. 
 
Amo-te como um bicho, simplesmente, 
De um amor sem mistério e sem virtude 
Com um desejo maciço e permanente. 
 
E de te amar assim muito e amiúde, 
É que um dia em teu corpo de repente 
Hei de morrer de amar mais do que pude. 

 
Do seu, 
Onofre. 
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Christiane Angelotti | Editora de Literatura Infanto-
juvenil e de Educação, e criadora do site Para Educar. 

 
rua vergueiro, sem número 
 

uando ele chegou naquela rua, logo sentiu que poderia 
ficar. Viu de longe, enquanto caminhava com os pés 

descalços, um ipê rosa, florido, como havia sonhado.  Ele acreditava 
em sinais.  O ipê rosa era um sinal. Ali faria o seu abrigo, sua morada, 
seu lar. Pelo tempo que tivesse que ser. Para ter a paz que precisava. 
Ele nem se lembrava mais de seu nome. Morava na rua há tanto 
tempo, ou será que nem era tanto assim? Saiu do interior, de sua 
terra, por vergonha. Também atrás de sonhos, ou para fugir? Não 
sabia dizer. 

Em algum lugar, em algum tempo, ele foi o João Paulo, amigo, 
alegre, trabalhador. Construía casas e ficava feliz em ver as pessoas 
sonhando com o dia da mudança, idealizando como seria tudo depois 
de pronto, o quarto do casal, das crianças, o quintal onde plantariam 
flores. Flores... João Paulo tinha um pequeno jardim, plantava 
roseiras, e não se irritava quando via alguém pular o muro e roubar 
uma rosa. Era para dar para alguém, dizia. Ninguém rouba uma flor à 
toa, e se faria alguém feliz era um roubo justificado. Mas não havia 
justificativa para o que João Paulo havia feito. 

Ele amava Ângela desde a adolescência, estudaram juntos. Ela 
parou de estudar para cuidar dos gêmeos que tiveram muito cedo, 
tinha acabado de completar dezenove anos. Ele largou a faculdade 
de Administração para construir casas, precisava de dinheiro para 
sustentar a família. Viviam com o dinheiro contado, mas eram felizes. 
João Paulo trabalhava muito, só via Ângela e as crianças à noite, e 
quando chegava em casa era recebido com festa. 

João Paulo estava cada dia mais cansado. Talvez por isso se 
esquecesse de tomar banho. Já não era tão alegre e não procurava 
mais seus amigos. Não era mais uma companhia agradável, bebia e 
ficava transtornado. Seu melhor amigo queria levá-lo ao médico, mas 
desistiu depois de levar um soco no rosto. Romperam relações. Às 
vezes, João Paulo não reconhecia sua casa, ia parar na do vizinho, 
tentava abrir a porta. O jardim estava descuidado, assim como o seu 
dono. Todos achavam que ele bebia. Ele andava confuso. Não queria 
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ficar com as crianças. Pensava que Ângela estava escondendo algum 
segredo. Talvez ela escondesse dinheiro, o dinheiro estava acabando 
rápido demais. 

Um dia, um dos gêmeos amanheceu com forte febre. Morreu 
em menos de vinte e quatro horas depois que os médicos 
detectaram a pneumonia. Ângela não conseguia parar de chorar. O 
irmão foi levado para a casa da avó materna. João Paulo não 
entendia o que havia acontecido. Alguém matou seu filho. Teria sido 
Ângela, que escondia dinheiro? Onde estava o dinheiro? Por que ela 
não parava de chorar? Por que gritava com ele? Ele estava sofrendo, 
mas não conseguia expressar seus sentimentos. Ou não estava 
sofrendo? Ele não sabia dizer. Só sabia que os gritos o deixavam 
transtornado. A cidade inteira estava gritando com ele. Todos o 
olhavam de forma estranha. Era suspeito? Estariam suspeitando que 
ele matou o próprio filho? Não foi a febre? 

João Paulo não sentia mais nada, nem tristeza, nem remorso. 
Lembrou de ter levado o menino para tomar banho na banheira, 
ficaram brincando, a criança sorria e ele cansado foi dormir. Alguém 
deve ter tirado o menino da banheira. Ângela não estava em casa, 
mas sempre chegava e cuidava das crianças. Alguns fragmentos de 
lembrança surgiam. Ele nem sabia mais o que era lembrança, o que 
era imaginação. Quando sonhava, não tinha certeza se era sonho. 
Uma cena ele desconfiava que fosse real. Ângela caída no chão, com 
olhar apavorado. Ela levantou com dificuldade e o mandou embora 
de casa. João Paulo não tinha mais casa. Ficou andando pela cidade 
por horas. Pegou um ônibus em direção a São Paulo. 

São Paulo era uma cidade grande, cheia de oportunidades de 
trabalho. Ele se assustou com a quantidade de pessoas na rodoviária. 
Perguntou onde poderia procurar emprego de pedreiro. O 
mandaram a um escritório próximo à Praça da Sé. A Praça da Sé ficou 
sendo seu lar, por um tempo, muito tempo. Perdeu seus 
documentos, não tinha nada. Fez amigos na rua, adotou um 
cachorro. Perdeu o cachorro. Revirava o lixo procurando comida. 
Dormia no chão. Dormia nos bancos. Tomava café, que os amigos 
traziam de manhã cedo, com um pão francês. Entrava na catedral. 
Tentava rezar, mas não se lembrava de nenhuma oração. Passava 
horas sentado no banco da praça. Catatônico. Ganhou uma sacola do 
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padre. Nela havia um caderno e uma caneta. Como o padre sabia que 
ele gostava de escrever? Talvez tenha conversado com ele. Outro dia 
o chamaram de João, mas ele não sabia o porquê. 

Quem era João?  Ele havia sonhado com um grande ipê florido, 
queria saber onde ficava. Sonhou que lá era um lugar mais seguro 
para morar. Não apanharia de ninguém e não teria que sair correndo 
da polícia ou das pessoas que gostavam de roubar sua comida. Cada 
dia era um recomeço e também uma continuação. Quanto tempo 
havia passado? Ele não lembrava, lembrava apenas do frio, do calor, 
da chuva. Das pessoas que o ajudavam e das pessoas que o 
roubavam.  Passou a andar acompanhado, era mais prudente. Ele 
não sabia o nome do novo amigo, mas estava sempre bem vestido e 
era divertido. O fazia rir. Contava histórias, o animava, dava ideias. 
“Vai procurar o lugar que você sonhou! Não fica aqui, não é seguro!” 

Seguindo o seu conselho ele caminhou por ruas e bairros a 
procura do ipê rosa e do lugar para construir sua nova casa. 
Caminhou por alguns dias até encontrar a rua Vergueiro. Foi quando 
seu amigo apareceu novamente e disse: “Vê aquela esquina? É lá!” 
Ele reconheceu o ipê ao lado de uma pequena roseira. E lá ele 
construiu sua nova casa. Comprou alguns cabos de vassoura para 
sustentá-la, tinha tudo desenhado em sua mente. Com o dinheiro 
que conseguia vendendo latinhas e varrendo a praça para o dono do 
bar da esquina ele comprava material para a construção. Seu amigo 
estava certo, era aquele o seu lugar. Passaram-se semanas, talvez 
meses. A vida seguia com certa paz. Contemplava a roseira e o ipê 
por dias. Olhava desconfiado para as pessoas que passavam sempre 
apressadas. Via que muitos ficavam admirados com a sua cabana. 
“Que bem-feita!”. Algumas pessoas não gostavam de vê-lo lá. “Que 
absurdo!”, diziam.  

O outono, enfim, chegou. As flores dos ipês caíram, as da 
roseira também. A cabana continuava lá, vazia, há dias. Dentro dela, 
a sacola com o caderno todo manuscrito. Eram poemas. Ninguém 
havia lido até então. O caderno e a cabana eram tudo o que ele tinha. 
Para onde fora? O homem sem nome. O homem da rua. O homem 
sem teto, sem história. Invisível. 
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Marcos Samuel Costa | Natural de Ponta de Pedras 
— Ilha de Marajó, Amazônia brasileira. Atualmente 
cursa Serviço Social na UFPA e mora em Belém do 
Pará. Vive perdido no caos da cidade grande e entre 
livros de poesia. É membro correspondente da 
Academia de Letras do Sul e Sudeste Paraense e da 
ASPEELPP-DJ. Autor dos livros Sentimentos de um 
século 21 (Multifoco Editora, 2014), Titulado amor 
(Editora Literacidade, 2014), em coautoria com dois 
amigos o Interpoética (Big Times Editora 2015), Uma 
semana de poesia (Editora Penalux 2016) e Lugar 
algum (eBook 2017, Amazona), e no prelo Não me 
envolva no seu rolo (Livro Mínimo). Participou de 
mais de 20 antologias literárias, entre elas I e II 
Anuário de Poesia Paraense e publicou nas revistas 
Mallarmargens, contemporArtes, Marinatambalo e 
g.u.e.t.o, além de fazer parte da equipe editorial do 
Jornal Crescendo, em que assina a página de crônicas 
infantis. Colaborou na 3ª ed. da Marinatambalo: 
Literatura e crítica na banca avaliadora. Mantém o 
blog Someplace, onde divulga sua produção, e 
colabora com outros. 

 
a fogueira de são joão 
 

 cerca em cima da terra, terra em cima das raízes, raízes 
que envolvem-me mutuamente, e mutuamente envolvo-

me com resquícios de amores passados — água corre rapidamente. 
Houve entre dois anônimos, a possibilidade de amor eterno, mas a 
palavra eterna por si só era grande demais, suas escolaridades eram 
rasas, houve dúvidas de escrita e entonação. A poesia que corrói a 
maldade não existia neles, no dia da extrema unção estavam na roça, 
cavando poços, desbulhando frutos vivos, ressoando diante dos 
irmãos as tonalidades oblíquas. Poderiam amar sim! Como poderia 
amar o instrumento que tornava real suas vidas, amor pelo facão, 
enxada... Amor é tão estranho como comidas caras em mesas 
pobres. Não vou dá-lhes nomes, o nome carrega obrigações, se 
pudesse diria logo a verdade — um deles sou eu. E nós éramos dois, 
dois garotos de pernas finas, olhos fundos, pensamentos longe, e 
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com um mesmo destino — sofrer. Direi de tantas noites passadas 
juntos ao breu da solidão, cada um em seu mundo, mas com ligações 
que uniam. Corro agora, neste instante, quebro todas aquelas 
samambaias de pura raiva, saio de entre as raízes e corro atrás desse 
amor de verdade, mas não. Não posso, tenho mulher e filhos em 
casa, e ele mulher e filhos na sua casa, vive ele pois, enterrado assim 
como eu em si mesmo. Naquela tarde, em frente ao antigo igarapé 
dos desatinados, batizávamos, lhe dei um nome feminino e ele a 
mim, Lia e Iolanda, riamos sem parar, eternamente riamos, um do 
outro, riamos, éramos agora garotas cheias de sonhos, mas que não 
deixávamos de ser garotos que nós amávamos. Mas tudo durou 
pouco, no outro dia, garotos outra vez. Uma lição de carne doía em 
nossas peles, chegava o tempos das festas juninas, com quem iriamos 
pular fogueira? Jura aquém amor? Partilhar a maçã do amor? Ou 
nem comê-las? Fizemos nossa própria fogueira, chamamos os bichos 
e os infelizes a festejar conosco, pulamos juntos a fogueira de são 
joão, mãos dadas, palavras juntas — eu sempre vou te amar, vou 
casar contigo. 
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Rodrigo Novaes de Almeida | Escritor, editor e 
jornalista. Autor de Carnebruta (contos, Editora Oito e 
Meio e Editora Apicuri, 2012) e A construção da 
paisagem (crônicas, com Christiane Angelotti, Editora 
Sapere, 2012), entre outros. Site e Twitter. 

 
eu, que já sou de barro 
 

amãe e papai estão brigando outra vez. Eles sempre brigam e a 
culpa é sempre minha. Papai diz para a mamãe que vai me 

afogar no mar. Eu ainda não descobri que papai não é meu pai de 
verdade, só vou saber disso aos vinte anos. Tenho doze e estou 
morrendo de medo sentada no banco detrás do automóvel. Papai 
dirige e grita que vai me matar e mamãe ao seu lado chora e 
murmura. Acho que está rezando. Ela não vai fazer nada além de 
rezar e chorar. Mamãe é pior do que papai. Eu olho pela janela 
lateral, vejo a cidade, os outros carros. Há poucos minutos, lá atrás, 
estávamos parados no semáforo. Pedi socorro para um motorista. 
Um socorro mudo, para papai não perceber. Fiz sinais com as mãos, 
esbugalhei os olhos. O motorista sorriu para mim, deve ter achado 
que eu estava brincando, pois ainda sou uma criança. Agora 
reconheço que devia ter gritado. Eu olho pela janela lateral e vejo o 
céu azul. Faz um lindo dia de sol. Penso que vai ser em um dia assim 
que conhecerei meu futuro marido. Teremos dois filhos. Um menino, 
logo no primeiro ano de casados. E uma menina, cinco anos depois, 
vai ser nossa última tentativa de salvar o casamento. Eu não o amava. 
Casei para sair de casa. Ficamos casados mais cinco anos. Ele foi um 
bom amigo. Ainda seremos amigos depois da separação. Nossos dois 
filhos são lindos, como é lindo esse dia de sol. Vejo o céu azul e papai 
ainda dirige e grita que vai me matar para a mamãe. Mamãe chora e 
murmura o que acredito ser uma oração. Eu seguro minha filha no 
colo. Ela tem a cabeça grande demais. Eu a encontrei no lixo, era 
apenas um corpo sujo sem vestido. Demorei um bocado para 
encontrar uma cabeça que encaixasse. Tenho outras bonecas, são 
poucas, mas esta é a que mais amo. Também amo papai, apesar de 
tudo. Ele tem muitos problemas. Mamãe é fraca. Não gosto dela. 
Papai diz que já estamos chegando. Eu levanto a cabeça e olho para a 
frente. Vejo a praia adiante, ela parece sem fim. A areia branca, o 
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mar. Não vejo ninguém mais. Começo a chorar baixinho. Papai 
estaciona o automóvel e sai. Abre a porta traseira e me puxa pelo 
braço. Papai machuca meu braço com sua força. Manda eu parar de 
chorar, mas não consigo. Papai me arrasta pela areia na direção do 
mar. Mamãe corre atrás de nós e grita. Mamãe grita misericórdia. 
Mamãe grita não mata minha filha. Mamãe fica entre papai e o mar e 
cai de joelhos e implora. Papai para diante dela, larga meu braço e 
segura meu pescoço. Papai me faz olhar para ele e diz que a culpa de 
tudo é minha. Ele só vai me contar que não é meu pai quando eu 
tiver vinte anos, em outro surto. Eu vou me casar com um homem 
que não amarei e vou ter dois filhos lindos com ele. Depois de dez 
anos vamos nos separar. Nossa filha não salvou nosso casamento. 
Pelo contrário, caí em depressão, tomei remédios, quase morri. Se 
bem que eu estava mesmo morta naquele casamento. Então vou 
largar tudo — marido, filhos, cidade —, para ser feliz. E vou ser feliz 
ao encontrar o amor da minha vida. Eu vou amar tanto, tanto, o amor 
da minha vida. Eu me agarro a esses pensamentos todos. Papai ainda 
aperta meu pescoço com força e eu já não escuto as súplicas de 
mamãe. Ela está de joelhos na areia. Lembro-me de uma frase de 
Eduardo Galeano que um dia vou escutar e que me acompanhará por 
toda a minha vida, uma frase desse escritor que um dia vai ser o meu 
preferido e do qual terei os livros sempre em minha mesa de 
cabeceira, uma frase que diz que em um mundo de plástico e ruído, 
quero ser de barro e silêncio. Eu, que já sou de barro, sou feita então 
de silêncio também, pois papai quebrou algo dentro de mim e agora 
meu corpo de doze anos repousa sobre a areia branca dessa praia 
infinita, enquanto mamãe, de joelhos ao meu lado, murmura alguma 
oração e papai em pé olha para o céu azul desse lindo dia de sol e 
grita que sua filhinha amada está morta. 
 
| publicado originalmente na revista impressa portuguesa Tlön número 2, abril de 2017. | 
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Julianne Veiga | Tem 59 anos, é de Goiás, uma antiga 
e histórica cidade do interior do estado de Goiás. 
Casada, três filhos, três netas. 

 
o tempo que me habita 
 

ei que muitos, muitos foram os olhos postos sobre os 
morros que me cercam sem me limitar. Sei que nem todos 

os olhos, ao olhar, viram os contornos desenhados no céu e a 
dinâmica da luz que recai sobre eles, os morros, seres vivos que 
efetivamente são. Há olhares distraídos. Outros, mais afortunados, 
conseguiram transcender a visão para além da imagem vista, 
fundindo-se a ela. Porém, não importando muito a qualidade dos 
olhares, são todos eles cumulativos e ficaram todos retidos, não pela 
retina de quem viu, mas neles próprios, nos morros olhados. A 
acumulação, pois, de todos os olhares me possibilita eliminar a 
estagnação do tempo pelo calendário. Melhor, permite que o 
presente que agora vejo, pelo meu olhar, se comunique com todos os 
outros olhares que me precederam nesse ofício de ver, deixando o 
tempo escapulir do seu aprisionamento pelas horas, pelos anos, pelo 
passado, pelo futuro. Esta a comunhão, iniciada por um ato 
contemplativo aparentemente solitário, que me liga à paisagem, a 
todos que a viram e veem. Liga a pessoa que hoje sou àquela que um 
dia fui. Me ligará igualmente aos que ainda não chegaram. Me 
eternizo pela fluidez do meu olhar assim tornado coletivo. Mas nada 
disto se contrapõe à minha finitude física. Deixarei meu olhar 
refletido pelos morros, neles impregnados, de herança para os meus. 

Eu que pretendia ter por tema a tentativa de aceitação da 
força do tempo sobre mim, da intenção de permitir que os cabelos 
possam exibir sua alvura, não o segurei. É que as palavras têm vida 
própria, se autodeterminam, tal como a rocha constrói sua solidez e 
o tempo livra-se de toda clausura. Existe vez também que a palavra 
abstrata se encorpa diante de mim, toma para si o silêncio, dá-lhe as 
mãos, vira-se e me deixa só. 
 
 
 

S 
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Bundas, do jornal O Pasquim 21, entre outras 
publicações. É autor do romance Gabriel e também 
da coletânea de contos Delirium. Vai lançar, em 
breve, o romance sem noção A Lua é um Grande 
Queijo Suspenso no Céu, pela Editora Penalux. 
[Facebook] 

 
a trilogia da arte 
 
1. é a lei 
 

ão vou! 
— É para o seu bem, filho. Quero você curado. 

— Não tô doente. 
— Segundo a Lei, tá sim. Você vai. 
— Eu fujo. 
— Dá só uma olhada... 
Pela fresta da janela ele viu: do lado de fora havia policiais, 

cães, viaturas, ambulâncias, bombeiros, vizinhos, católicos, 
evangélicos. 

— Que palhaçada é essa? 
— É a Lei, filho. Só queremos o seu bem. 

 
* * * 

 
Dez minutos depois o policial o deixou na sala de espera, 

algemado. 
— Doutor — falou ele —, o rapaz chegou. Aqui está a chave. 
— É seguro? — perguntou o psicólogo. — Corro algum risco? 
— Acho que não, mas é bom não facilitar. Essa gente, sabe 

como é... 
O psicólogo fechou a porta do consultório e ligou para o juiz. 
— Tem certeza que isso é necessário, Excelência? 
— É a Lei, doutor. Cumpra-se. 
Com a chave na mão, o psicólogo se aproximou e retirou as 

algemas do rapaz. 
— Pode ir. 

— N 
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— Não tô doente, doutor. 
— Sei disso. Mas eles estão. 

 
 
2. benditas sejam as pessoas de bem 
 

ois olhos vermelhos surgiram na escuridão; outros quatro 
apareceram logo em seguida. Quando o primeiro raio de 

sol atingiu a cidade, centenas de pares de olhos, vermelhíssimos, 
avançaram em direção à casa do pervertido. 

O grupo de olhos vermelhos era bem heterogêneo: homens, 
mulheres, crianças espumando de pura raiva. A grande maioria vinha 
armada de paus, pedras, pistolas, estiletes. Sabiam todos que só o 
sangue poderia devolver a harmonia perdida. 

— Invadimos ou esperamos ele sair? — perguntou uma mulher 
que tentava conter o avanço do seu cão. 

— Devemos orar — disse o pastor, com a Bíblia já aberta nas 
mãos. 

Todos os presentes baixaram os olhos vermelhos em sinal de 
respeito. A Palavra de Deus sempre oferece o conforto necessário em 
tempos difíceis. 

— Benditos sejamos nós, as pessoas de bem! — gritou um 
jovem. — Vamos seguir os exemplos da Bíblia e punir com a Ira de 
Deus todos aqueles que desafiam a nossa santa harmonia! 

Ao grupo, que já era grande, foram se juntando outros 
personagens: a polícia fortemente armada, deputados e senadores 
de ilibada reputação, banqueiros imaculados, juízes cobertos pelo 
imparcial manto negro da Justiça, repórteres e suas câmeras prontas 
para registrar a limpeza que se pretendia fazer. 

Quando as chamas saltaram dos olhos vermelhos, as pessoas 
perceberam que aquele era o sinal que tanto esperavam: o pastor 
fechou a sua Bíblia e a atirou contra a janela da casa. A polícia 
arrombou a porta e abriu caminho para as pessoas de bem. Cinco 
minutos depois saíram todos, exaustos e felizes, cobertos de sangue 
e glória, a paz cintilando nos olhos que só mesmo os puros de corpo e 
espírito podem ostentar. 

No interior da casa jazia o corpo do artista. 

D 
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3. isto não é pacu 
 

 o homem então, todo cagado, foi procurar o 
responsável pelo quadro. 

— Quem pintou isso? — perguntou, a merda caindo ao chão 
ao mesmo tempo em que o fedor subia. 

A pintura, enorme, ocupava todo o centro da galeria: um 
grande rolo de papel higiênico hiper-realista com uma pequena 
legenda no rodapé: 
 

Isto não é pacu 
 

— Ele pintou — falou o público, apontando para um homem 
que bebericava, discreto, o seu drybloodine. 

Largando bosta por todo o piso de mármore italiano, o 
indignado se aproximou do pintor. O fedor, é claro, chegou na frente. 

— Como é que o senhor se atreve a pintar tamanha mentira? 
Papel higiênico não é assim! 

— Não é papel higiênico, senhor. É apenas um quadro. 
O público já não conseguia entender se aquilo fazia parte da 

exibição. 
— A performance mais louca que já vi! 
— Divertida. 
— E fedorenta também! 
O pintor, entre a surpresa e a indignação, se defendeu: 
— Isto não é pacu, senhor. É a minha obra-prima. 
O indignado cagado se esmerdalhou ainda mais, carimbando o 

mármore com mais uma larga e irregular camada de bosta. 
— Isso não é obra, nem prima. É apenas um insulto às 

sensibilidades, uma ofensa ao bom senso, um ataque estético. 
O público ficou entusiasmado com a repentina confusão; 

selfies & flashes explodiram aqui e ali. 
— O seu rolo de papel higiênico é uma fraude — continuou o 

cagado, mais cagado ainda. — Mas acredito que faria bom uso dele 
em meu banheiro. Quanto custa? 

O pintor terminou o seu drybloodine e a conversa: 

... e 
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— Conforme se pode ler e observar, isto não é pacu. 
O cagado deixou a galeria sob o riso pesado do público, 

plantando interrogações a cada pedaço de merda que se lhe 
escapava pelo rabo. 

— O que ele quer dizer com isto não é pacu? — pensava o 
homem enquanto cagava e andava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| revista gueto · edição trimestral número quatro | 

| página 167 | 



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

incertos. 
 
toda verdade será questionada 
 

 O pátio do supermercado está vazio naquela hora da manhã. 
Olha em volta. Manobra, estaciona, desliga o carro, respira 

fundo… Vira-se, pega no banco traseiro (debaixo de uma manta) uma 
espingarda de cano serrado… Aponta-a na direção do queixo (gesto 
que o obriga a inclinar a cabeça pra trás), fecha os olhos e… dispara. 
O silêncio que se segue indica que o socorro vai demorar. 
 
2. Como a vida pode imitar a arte? Essa história já foi exposta em 
livro, artigos, possui verbete na Wikipédia e até li que o Steven 
Spielberg adquiriu os direitos de transpor para o cinema as 
desventuras do protagonista. O que não é de modo algum 
inapropriado. Afinal, precisamos de histórias exemplares, sempre. 
Ainda mais por conta do avanço de tantas pautas retrógradas, 
fascistas mesmo. 
 
3. O doutor Milton Diamond, certo de que está pisando em terreno 
minado, recebe em seu consultório um repórter de famosa revista, 
determinado a, finalmente, expor os métodos praticados por seu 
colega, o famoso psicólogo John Money, professor da John Hopkins 
University de Baltimore. Tem diante de si, uma pasta: — São todas 
minhas anotações desde que comecei, a investigar, por conta própria, 
o tratamento que fora imposto aos gêmeos. 
 
4. Um policial encontra um bilhete, que não deixa dúvida: o jovem 
suicida chamava-se David e tinha 38 anos de idade. 
 
5. — Conheci-o em 1997 e desde então, escandalizado, cuidei de 
questionar a premissa apregoada pelo doutor Money de que 
nascemos neutros e que nossa identidade masculina ou feminina se 
dá exclusivamente em função da maneira como somos criados, o que 

1. 
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quer dizer que é possível mudar a sexualidade de uma pessoa por 
meio de um “redirecionamento”. 
 
6. Em estado de depressão profunda, a mãe depõe: — Após sua 
história se tornar pública, perdeu o emprego; sua boa esposa Jane, 
com quem vivera casado desde os 24 anos e fora um bom padrasto 
para os seus três filhos, o deixara; seu irmão Bruce, diagnosticado 
esquizofrênico, cometeu suicídio dois anos atrás… Ingeriu uma 
overdose de antidepressivos… Carregava uma profunda culpa por ter 
saído ileso da operação… Foram anos de frustração por ver o irmão 
sofrer… Meu marido tornou-se alcoólatra… Pobre David, vivera uma 
vida infeliz e desgraçada graças ao egoísmo de um médico 
oportunista, cheio de certezas e, sobretudo, cruel. 
 
7. — Money nasceu numa família de rígidos preceitos protestantes e 
ficou conhecido como uma espécie de guru da sexualidade que 
preconizava comportamentos sexuais ousados. Defendia os 
casamentos “abertos”; estimulava o sexo grupal e bissexual, além de, 
em momentos mais extremados, tolerar o incesto e a pedofilia. O 
problema é que sua teoria, embora contasse com algum respaldo na 
comunidade científica, era controversa e os seus experimentos 
bastante antiéticos, diz o doutor Milton, ao acender o cachimbo. E 
após uma longa baforada, continua: — David se engajou numa luta 
em busca do sexo perdido. Fez várias cirurgias para fechar a vagina 
artificial, recompor a genitália masculina com a implantação de 
próteses de pênis e testículos, retirar os seios crescidos a base de 
estrogênios, além de iniciar tratamentos hormonais para 
masculinizar sua musculatura. 
 
8. Num determinado dia do ano de 1965, o jovem casal de 
fazendeiros, Janet e John Reimer, assistem a um programa de 
televisão no qual doutor Money é entrevistado. Acreditam terem 
encontrado a solução para o problema do filho mutilado. David 
começa a servir de cobaia para a experimentação de uma teoria. O 
médico aconselha a família a educá-lo como se fosse uma menina. 
Sugere chamá-lo de Brenda. Os pais nunca devem mencionar o 
assunto daquela sexualidade artificial. Mas não demora muito até 
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que a “menina” comece a reagir ao tratamento; odeia bonecas e 
brinquedos de meninas; rasga os vestidos constantemente… O medo 
dos pais de que “Brenda” descubra a verdade, só cresce com o tempo 
e os problemas começam a ficar cada vez mais sérios. Enquanto 
cresce, os efeitos hormonais começam a aparecer, e apesar do 
tratamento de “feminização”, David começa a desenvolver 
musculatura e estatura masculinas. Isso tudo desencadeia uma 
infância e adolescência cercada de chacota e crueldade por parte das 
crianças de sua escola. David jamais superaria aqueles anos. Muito 
menos aquela experiência traumática. Um dia o doutor Money 
chama o casal ao seu consultório e lhes diz que existe uma equipe de 
médicos que trabalham com crianças nascidas com genitália anormal 
e que acreditam que um pênis não pode ser substituído mas uma 
vagina funcional poderia ser construída cirurgicamente e que o mais 
provável era que o filho deles viesse a ter uma bem-sucedida 
maturação sexual como menina do que como menino. — A mudança 
de sexo será o melhor para David, afirma Money. 
 
9. — Durante muito tempo o doutor Money relatou o caso como um 
experimento de desenvolvimento de gênero feminino bem-sucedido, 
usando-o para apoiar a mudança de sexo e a reconstrução cirurgia 
mesmo em casos sem variação de caracteres sexuais, prossegue o 
doutor Diamond. — Quando conheci David foi quando me dei conta 
de que o que o sexólogo realizava era, talvez, o experimento mais 
cruel da história da Psicologia. Nos relatos de David vemos o quanto 
ele submeteu os meninos à práticas degradantes. Mostrava fotos 
sexuais explícitas e teria feito as crianças encenarem posição de coito. 
David disse-me que era comum o doutor Money obrigá-lo a tirar a 
roupa e ficar de quatro para que seu irmão simulasse uma 
penetração por trás. 
 
10. Os Reimer notam algo de errado na maneira com que suas 
crianças de seis meses urinam. Tratam de levá-los à clínica local. Ao 
serem examinados por um profissional, recebem um diagnóstico 
trivial — fimose. A recomendação é a que os gêmeos devem ser 
circuncidados. O médico é enfático ao afirmar que os benefícios 
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ultrapassam os riscos e as vantagens estão na prevenção de infecções 
urinárias, doenças sexualmente transmissíveis e até câncer de pênis. 
 
11. — Isto era uma prática comum… Tratar fimose com circuncisão? 
Surpreendeu-se o repórter. O doutor recolocou os óculos, remexeu 
na papelada e selecionou alguns recortes de jornais com artigos de 
eminentes profissionais. 
 
12. — É bastante comum naquela região, norte dos Estados Unidos e 
Canadá. Existe até uma resolução da Academia Americana de 
Pediatria apoiando a prática. Dois meses depois, os médicos optaram 
por não operar um deles, cuja fimose havia desaparecido sem 
qualquer intervenção cirúrgica. Um urologista realizou a operação no 
pequeno David utilizando o método não-convencional de 
cauterização — uma agulha de eletro cauterização em vez de um 
bisturi para retirar o prepúcio do menino. O procedimento destruiu 
completamente o pênis do garoto. Posteriormente o órgão necrosou 
e, em seguida, se desprendeu do corpo. Como os procedimentos de 
cirurgia de reconstrução genital ainda eram prematuros, David ficou 
com poucas opções de ter seu pênis de volta. E aí começou o seu 
calvário. 
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formigas... formigas... 
 

adrugada de sábado. 
Fila de ambulâncias na porta do hospital. 

A emergência fervilhava, grande desastre nas imediações. 
A maca da penúltima vítima passou voando, mal tocava as 

rodinhas nos azulejos do corredor abalroado de colchões 
improvisados aguardando quem mais viesse. A vítima era um rapaz 
bonito, moreno, com a testa afundada pelo choque do carro com o 
poste. Cacos de vidro caíam do corpo tilintando no chão enquanto os 
enfermeiros gritavam: neurocirurgião, neurocirurgião! Era uma 
desabalada corrida contra a morte. 

A equipe estava exausta. Não dera para sequer fazer aquele 
rodízio habitual, vocês dormem as primeiras duas horas, enquanto 
batalhamos, depois é a nossa vez de descansar. 

Foi aí, do meio do caos, que chamaram Roberto para atender a 
mulher desmaiada. 

Parecendo irritado e nitidamente aos frangalhos depois de 
tanta correria para suturar um, imobilizar outro, entrar e sair de 
cirurgias, Roberto largou a menina de cinco anos com o bracinho 
quebrado e correu até o leito onde a criatura babava. 

Fez o procedimento padrão para esvaziar seu estômago do 
excesso de barbitúricos e, após a lavagem, colocou o soro na veia. 
Por fim, ela abriu uns olhos ressacados, sem sorrir. Muitíssimo 
aborrecida tentou levantar. Roberto explodiu: 

— Da próxima vez, vê se não atrapalha! Toma formicida com 
guaraná! É tiro e queda! 

Falou furioso, e virou-se, pois já o chamavam em outro leito. 
A mulher fixou os olhos nas costas do médico que se afastava 

como quem cravasse um punhal: ódio puro. 
Chegou ao leito da criança ensanguentada que uivava. 

M 
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— Pediatria! Pediatria! Clamou enquanto apertava o 
torniquete na coxinha fina. 

A estudante que o auxiliava estranhou o modo ríspido de 
Roberto com a pobre suicida frustrada. Afinal, ele deveria tê-la 
tratado com mais atenção, apesar de seu evidente cansaço. Fizera o 
juramento de Hipócrates, jamais causar dor, sempre aliviá-la. 

Voltou, assim, constrangida, para a cama onde a haviam 
deixado, com esperança de reduzir o dano, dar um pouco de apoio à 
criatura, mas encontrou o leito vazio. Havia fugido. Escreveriam em 
sua ficha: alta à revelia, caso encerrado. 

Uma semana depois, no mesmo horário, a mesma mulher deu 
entrada no hospital. Em coma irreversível. 

— Doutor Roberto, dessa ela não sai, de formicida com 
guaraná ninguém escapa! O tom de voz do enfermeiro era quase 
sarcástico, como se parabenizasse o médico: “Viu? Você a matou! 
Que sucesso!” 

A estudante ficou chocada. Roberto baqueou. Sentado na beira 
da cama, de onde retiravam o corpo já sem vida, cobriu o rosto com 
as mãos para que não o vissem chorar, mas os ombros subiam e 
desciam, denunciando os soluços. 

Em seguida, tirou o jaleco e se foi. 
Anos mais tarde, já formada, a moça que o auxiliava naqueles 

dias tormentosos, soube que Roberto abandonara a medicina. 
Na época, sacou o dinheiro do Fundo de Garantia, juntou ao 

que havia guardado a vida toda e comprou um barranco no garimpo 
de Serra Pelada. 

Achou muito ouro naquele formigueiro humano, ficou 
milionário, gastou tudo nos bordéis de quinta categoria, pegou sífilis 
e não se tratou. 

A doença comeu parte de seu cérebro. 
No final, só repetia como um refrão macabro: 
— Formicida com guaraná! Tiro e queda! Formicida com 

guaraná! Tiro e queda! 
Morreu jovem, ainda. 
Trinta anos, na flor da idade. 
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o amigo vivo 
 

 gilette de plástico laranja desliza com um movimento 
desgovernado e você meio que espera o sangue, algum 

tipo de vazamento, algum tipo de dor. Mesmo agora. O sangue não 
virá. Pressiona o gume contra o dedo, também sem efeito. Você 
segura com mais força a lâmina, deixa que ela arranhe a sua pele com 
o fio gélido, separando dela um tufo de barba preta e espessa. Os 
emaranhados pousam suaves sobre a pia de louça, desenhando 
linhas e pontos, entupindo o ralo do banheiro de Mousta. Você e 
Mousta se conhecem há alguns anos, e ele já te viu rezar de olhos 
fechados e ele já te viu se coçar e ele já te viu dormindo e desperto e 
comendo e e dançando e mijando e rindo e suando, tudo isso ele viu. 

Agora Mousta não te vê, está sentado sobre a privada, olhos 
no piso. Você bate a gilette contra a pia, uma, duas, três vezes, não 
para descolar os fios que se abraçam à lâmina mas para forçá-lo a te 
encarar, quem sabe agora, protegido pela distância do espelho. 
Quem sabe agora, com você de costas, ele se anime a olhá-lo nos 
olhos, a ver o seu rosto-reflexo metade barbeado. Não. O tapete de 
ráfia no chão exige a total a atenção do seu amigo, corpo para frente 
em uma corcunda temporária. Ainda hoje ele estava falante, insistiu 
que você comesse também o pão dele pela manhã, distribuiu tapas 
nas costas e abraços, descreveu quase 20 das 72 virgens que 
estariam lá para te receber. Esta manhã. Então você volta a atenção 
para a sua própria imagem. Os olhos pretos seguem pretos, o nariz 
continua adunco como se um peso invisível o puxasse para baixo. 
Pálpebras inchadas e os lábios secos, cobertos de peles finas como 
papel vegetal. A máscara da barba vai perdendo volume e revelando 
um queixo anguloso que você já não conhecia, aqui uma pinta 

A 
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saltada com a qual você tomaria cuidado ao se barbear se este fosse 
outro dia, ali uma ruga ainda rasa que agora terá a chance se 
aprofundar. 

Você fez tudo o que deveria. Não economizou no C4, os fios de 
cobre foram desencapados e testados com uma lâmpada. 
Funcionavam. Era uma lâmpada vermelha, pequena, com soquete 
cheirando a plástico, daquelas chinesas que os cristãos colocam para 
decorar árvores no nascimento do seu profeta. Daquelas bem 
vagabundas. Mousta a comprou na loja do senhor japonês, junto com 
o alicate, fita adesiva e um canudo colorido que faz o líquido dar 
muitas voltas antes de chegar na boca. Tinha rido e soprado bolhas 
por ele. O canudo não era para a bomba, apenas uma das bobagens 
que Mousta às vezes gostava de comprar. O bigode agora diminui, 
fatia por fatia, com a passagem da gilette. Há uma dobra sobre o seu 
lábio superior de covarde. O que as virgens pensariam dessa pele 
áspera, mais clara que as outras porções do rosto? Você passa os 
dedos úmidos pelo queixo e bochechas, em uma mímica do que 
seriam os gestos delas, das garotas que nunca fizeram sexo e que 
Allah escolhera a dedo apenas para você. Será que se você se deitar 
com uma, ela é substituída por outra virgem? Ou após 72 vezes você 
teria que passar a eternidade sem virgem nenhuma — 72 mulheres 
normais? Será que elas ainda estão esperando? Você merece. Fez 
tudo direito, exceto sobreviver. 

Mousta parece se sentir melhor e encontra os olhos do seu 
rosto-reflexo. Está desolado porque você não está morto. É um bom 
amigo. Queria ter conhecidos no paraíso, para abraçá-lo e estapear 
suas costas quando ele mesmo chegasse. Uma vontade de se 
desculpar faz voltas no seu estômago, mas você não sabe pelo quê. 
Você fez tudo direito. O colete foi preso com muita fita adesiva. Um 
suéter grosso e longo por cima, apesar do dia de sol. Os movimentos 
foram calculados para evitar o desencaixe dos fios ou o disparo antes 
do momento certo. A posição foi a combinada, sob uma árvore de 
tronco imenso, a sombra refrescando o suor que se acumulava no 
pescoço. Em frente à saída da escola judaica. Foi difícil segurar o 
sobressalto e o movimento do dedão quando o sinal tocou, o trinado 
de um implacável pássaro metálico. 
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Você fez uma prece enquanto esperava que as crianças se 
acumulassem na calçada, numa sobreposição de mochilas e mãos 
segurando latas de coca-cola. Judeus são os mesmos em toda a 
parte. São ainda mais judeus fora de Israel, vagando sem pátria como 
merecem. Mesmo daqui, desse lugar distante, em um bairro de 
nome Jardins, em um país de nome Brasil, você pode sujar as mãos 
com os serviços de Allah. Sim, porque eles estão aqui e você também. 
Vocês trouxeram as fronteiras consigo. Você estava pronto. Foi só 
depois de sentir o botão afundar sob o dedo que uma vontade de 
viver ofuscante tomou a sua mente. Explodindo junto com o calor e a 
luz e a falta de oxigênio que deve ter durado poucos segundos. Você 
fez tudo direito. A princípio os olhos viam só uma branquidão 
calcinada e, aos poucos, as cores voltaram a se infiltrar e cresceram 
até formar figuras de novo. Há mochilas de personagem e carros 
trincados e galhos de árvore e mãos avulsas em torno de latas de 
coca-cola e papel de caderno e vidro e tecido e carne de gente por 
todo o chão. Mousta não entendeu quando você voltou a pé, muitas 
horas mais tarde, pela tevezinha ele via a comoção e o seu rosto 
ampliado a partir das imagens de uma câmera de segurança de um 
posto de gasolina a uma quadra da escola. Você também não 
entende. Talvez Allah tenha trocado suas virgens pela vida que você 
desejou cegamente, sem querer. Talvez elas estejam a esperar 
pacientes pelo dia em que você morrerá de causas naturais. Ao ver 
que seu rosto está limpo, Mousta se aproxima com uma toalha e uma 
camisa e diz apenas Chega. Fora daqui. 

Você sabe que deveria estar triste, e meio que espera uma 
pontada que nunca chega. Agora, nada pode te machucar. 
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Giordano Andriola | Potiguar, nascido em 1990. É 
autor do livro de contos Memórias Pútridas de um 
Voyeur Cego (Appaloosa Books, 2017). 

 
três contos breves 
 

I 
 

u sou o que restou de todas aquelas inúteis tentativas de 
suicídio. Ainda posso sentir o cheiro da enfermaria daquele 

hospital psiquiátrico. No leito ao lado, um japonês com uma orelha 
partida ao meio matava o tempo com caça-palavras. Havia pilhas de 
caça-palavras na sua mesa de cabeceira. Eu me contentava em olhar 
para a janela. Não dava para fugir dali. No máximo, eu quebraria as 
duas pernas e amargaria mais alguns meses naquele maldito lugar. 
Eu não tinha tanta certeza se queria encarar novamente o mundo lá 
fora. Os loucos eram os mesmos, só que sem prescrição médica. 
Procurei algum pássaro na paisagem. Eu precisava sentir alguma 
presença não-humana naquele lugar insólito. Ver alguns vermes 
devorando um pedaço de carne podre já me ajudaria, mas só haviam 
moscas. Várias moscas circundando nossas cabeças. As moscas, 
testemunhas oculares de toda a nossa miséria. Estão conosco desde 
o dia em que Napoleão invadiu a Rússia. Ou desde o dia em que Jesus 
ofereceu a outra face. As moscas carregam em si todo o prognóstico 
de insanidade da raça humana. Elas sentem de longe o nosso cheiro 
de merda, por isso nos espreitam, chegam mais perto, pousam sobre 
nossa carne, esfregam suas patas e logo vão embora. Não passamos 
de mero objeto de uso e desuso para elas. Algo podre demais para 
tamanha proximidade. 
 
 

II 
 

uando completei dezoito anos, ganhei uma câmera 
filmadora do meu avô. Último lançamento do ano de 

1996. O velho sabia do que eu gostava. Comecei filmando de forma 
amadora. Casamentos, festas de debutantes, aniversários, velórios e 
até orgias carnavalescas. Foi numa dessas que conheci o Lindomar, 

E 

Q 
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diretor de filmes pornôs de uma produtora local. Entre um chopp e 
outro, ele me contou que o seu antigo cinegrafista havia pedido 
demissão e entrado para a Assembleia de Deus. Me senti intimado. 
No outro dia haveria uma gravação com a famosa Raquel Blond, e ele 
me garantiu um bom pagamento. À tarde, estávamos todos no set de 
gravação. Inclusive o marido da Raquel, um office-boy que sempre 
largava o serviço para acompanhar o trabalho da sua esposa. A cena 
seria gravada com o Jair Madureira, ex-pedreiro que havia sido 
descoberto pelo Lindomar durante a reforma da sua casa de praia. Eu 
já dominava aquela câmera, e até ajudava Lindomar dando pitaco nas 
melhores posições e enquadramentos. A cena corria bem. Lindomar 
se empolgava. “Isso, é assim que eu quero: HARDCORE, PORRA!”. Até 
que algo saiu do lugar: um beijo de língua entre Jair e Raquel tirou o 
office-boy ciumento do sério. "Ô, Lindomar, beijo de língua já é 
demais, né? Tá de sacanagem!". A porrada comeu solta no set de 
gravação. Jair armou um soco no office-boy, mas acabou acertando o 
olho esquerdo de Raquel. O office-boy não deixou barato: devolveu o 
soco no Jair, mas acabou acertando o meu queixo. Corpo para um 
lado, câmera para o outro. Maxilar deslocado. Câmera estilhaçada. 
Peguei a minha mochila, recolhi os restos mortais da câmera e me 
mandei daquele lugar. No caminho de casa, tirei a câmera da mochila 
e arremessei ela na primeira lata de lixo que encontrei pela frente. 
Olhei ao redor, e a cidade parecia uma grande betoneira traçando 
pessoas com seus sonhos fugazes. Dali em diante, eu faria questão de 
manter tudo perdido como sempre estivera. 
 
 

III 
 

onheci Danusa ainda na cadeia. Ela estava cumprindo pena 
por tráfico de drogas. Eu estava apenas desentupindo a 

fossa da ala prisional onde ela se encontrava. Uma bela argentina 
com os olhos mais azuis que eu já vira. Fumava de forma compulsiva. 
À cada novo cigarro que tirava de dentro do bolso de seu moletom, 
me pedia o isqueiro e um beijo seco. Certo dia, lhe concederam 
habeas corpus. Fomos direto para a minha quitinete. Trepadas ao 
relento. Ela pensava em voltar para La Plata. Eu pensava em dar um 

C 
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tiro na têmpora. Negamos nossa própria redenção. Não me 
contentaria em vê-la debruçada sobre a janela vendo o sol pratear o 
rio todas as manhãs enquanto as fossas do presídio feminino me 
esperavam transbordantes. Não demorou muito para ela ir embora, 
levando todo o meu dinheiro e quebrando tudo o que havia naquele 
minúsculo cubículo. Eu a entendi. O tal estado natural das coisas. 
Talvez ela soubesse que eu precisava me enxergar nos estilhaços do 
espelho espalhados sobre o chão da sala. Talvez ela soubesse que eu 
precisava daquele desencontro para alimentar todas as lembranças 
fugidias que viriam depois. 
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