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« Serão duas gerações de fome
Mais três talvez quatro de pandemias
E não haverá país algum
Já terão levado nossas águas e nossas terras
E também o que há debaixo delas
No lugar depositarão os ossos dos nossos filhos »
Jerome Knoxville | Brasil, 23 de agosto de 2017.

poesia
ʘ
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Cleoman Filho | Advogado e escritor pernambucano.
Mestre em Direito. Autor de diversas publicações em
livros e periódicos.

complexo de rato, urubu-rei

B

ruto pelo sal, rude pela seca, escuro de nascença
— Nunca menor!

Do teu trono de arrogância, incapaz de enxergar um palmo à frente
do umbigo, ostentas a mais idiota das convicções, aventando
máscaras de rato em todos que não cabem no teu espelho.
Subjugado no esgoto diário do teu obsoleto preconceito, digo-te,
“Majestade”, que esse complexo de rato não me atinge.
Por isso, adentrei no teu reino, no alto da tua torre, para vomitar
minha resposta lembrando apenas o que tens de mais precioso: tua
carniça.
Que belo legado, Urubu-rei!
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Juliana do Espírito Santo | É mulher negra, atriz, poeta e
performer. Pesquisa em sua vida, e em outras, as relações
entre tradição, esquecimento e memória nas histórias
contemporâneas. Ressignificações de lugares de escuta e
fala são permeações constantes nos seus trabalhos.

carapaça minha

G

osto de ser preta
Minha cor também mental
Meu cabelo crespo
Nada disso é banal
Ficava num daqueles embates
Isto infância e adolescência
Era sempre um dilema
Não ter branca obediência
Todo um mundo rebatia:
É assim mesmo, rebeldia
coisa de pouca valia
nada que tenha serventia
Ainda enfrento de tudo
Que tentam me clarear
Insisto-me, dou duro
Já reconheci meu lar
Tenho bem meus escudos
Não vou aqui recuar
Sou guerreira, eu luto
Estou pronta para afirmar!
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J. C. Marçal | Nasceu no Recife, 1971. É graduado, mestre e
doutor em Filosofia pela UFPE. Publicou pela Edições
Alighieri os livros Ciclos Tebanos (poemas), Saga Cruciatus
(contos) e Diário de um Percurso Absurdo (romacnce). Em
2016 venceu o I Concurso Nacional de Literatura da AfeigrafSP, na categoria ficção, com o romance A Tempestade, que
foi lançado em 2017 pela Editora Scortecci.

ad terrae in brasilis
I

N

ossos deuses,
os mais antigos,
eram todos mendigos.
Andavam nus
embrenhados na mata infernal
tomada por rios de sangue
de uma profecia secular
daquilo que era inaudito.
Sim, nossos deuses, eles todos,
já nasceram doentes —
estropiados desde o berço.
O aedo escreve para Vossa Alteza
empedernido com o calor
assombrado com o mundo novo
a distância em tudo
Entre Douro e Minho
até as caravelas
que soluçam ao mar.
Sal de milênios
devorando a carne,
duvidando da Santa Fé
e seus Ofícios do Inimigo.

| página 9 |

| revista gueto · edição especial · direitos humanos e minorias |

Todos nus, desgraçadamente nus,
nossos deuses,
para tudo o que é devastação
e morte.
Terra de nojo,
espólio das coisas perdidas
dos amores nunca realizados
que singraram oceanos
na torpeza da História
que o grão legislador
há de compor
com mãos de força e ódio.
Ah!, o ódio que habita essa Terra
desafia os mesmos deuses,
numa tarefa em que Lúcifer,
mais do que os Santos,
se reconhecerá perdido —
visita ilustre de todos os engenhos
que fundaram a paisagem negra
e de sangue — sempre o sangue —
no escárnio que nos perseguirá,
a nós, filhos dos deuses mendigos.
Nosso Inferno é a dívida e a repetição
a dúvida incessante e a esperança —
violentos dias de escrutínio
de um Futuro sempre obsceno.
Nosso Inferno é o Passado
caiado na porta de todas as casas
que já foram tribos de devastação.
Devastação... palavra dócil
para os lábios da violência
que coabitou com a mentira
e nos fez, nós,
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os filhos dos deuses mendigos.
II
Tambores de além mar
se fizeram presentes
no espetáculo absurdo
do açúcar que adoça
a boca dos senhores
com dentes podres —
a separação que há
em toda riqueza.
O Cristo por trás dessa moral
no rancor que nos tomou desde sempre
na missa de jesuítas estropiados
e índios ensandecidos.
Negros... negros... negros...
Repetição e glória
irão habitar esse altar?
Mas nem Cristo, Orixá algum,
Santo ou Maíra
eram maiores do que as Moiras
que erigiriam,
com uma paciência diabólica,
a palavra de nosso estandarte:
separação.
As naus que cortaram o mundo
revoltearam por águas
de desespero
e solidão
atracaram em portos longínquos
deixando para trás
marujos de pele densa
sujos de lama e ganância

| página 11 |

| revista gueto · edição especial · direitos humanos e minorias |

ignorantes como a noite
que a tudo invade
desde a aurora
em que os deuses mendigos
se fizeram mortais.
III
Holandeses de Fé duvidosa
coabitaram com as matas
navegaram com franceses enlouquecidos
e espanhóis taciturnos
encharcados de ouro e sangue.
Minha Terra tem um doce amargo
de verões perdidos
de crianças sujas
e casas desabitadas.
Minha Terra —
Mil vezes roubada —
foi forjada com ladrilhos portugueses
açoites estridentes
deuses estrangeiros
que desconhecem a compaixão
e um gosto secular
pela vastidão
de um deserto particular.
Nossos símbolos,
nós que somos filhos
de deuses mendigos,
são a vastidão, a dor,
a solidão e o grito.
Nascemos de um berro —
pântanos e cerrados devastados —
praias vermelhas
e fortes laranjas
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que coabitam
o sangue das areias.
Sempre o sangue.
Epílogo
Queria que tu me escutasses
doce criança
mas as estórias
que saem de minha boca
desdizem tudo
incriminam toda Fé
burlam a esperança
e fazem definhar o Futuro.
O trenzinho caipira partiu
pois só os poetas e os loucos
acreditam nos deuses.
Dorme, minha criança,
a noite de sangue
sempre retorna
e os tributos da Coroa
são elevados.
Se, durante a noite,
decidires orar,
te lembras
que os deuses daqui
são todos mendigos.
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Camila Assad Quintanilha | Nascida em 8 de maio de 1988
em Presidente Prudente-SP. Estudante de Arquitetura,
artista plástica, militante feminista, mãe. Busca na escrita
uma maneira de dialogar com seus desconfortos
ontológicos, bem como tentar criar uma ponte entre as
aflições de uma “alma poética feminina” e a sociedade
caótica e frígida em que está inserida.

poema feminino & resignado

t

odos os dias
elas fazem tudo
tudo
o dia todo
todos os dias
logo pela manhã
na ponta do pé
apertado pelos sapatos
elas começam varrendo o dia.
e o dia passa
e elas passam
passam
e dobram
e guardam em gavetas.
e passam as horas
cuecas
camisas
lençóis e toalhas.
e passam os dias.
elas varrem
o dia todo.
e lavam as roupas
e o rosto coberto de lágrima e avon
lavam pratos
panos
prantos
todos
os dias.
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e colocam em banho maria
qualquer sentimento de ânimo
e também a papa do nenê
cozinhando em banho maria
cida
lúcia
cláudia.
elas passam pelos dias
como um bom black´n´decker a vapor.
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Casé Lontra Marques | Nasceu em 1985, em Volta
Redonda-RJ. Mora em Vitória-ES. Publicou O que se cala
não nos cura, Saber o sol do esquecimento e Mares
inacabados, entre outros. Reúne o que escreve em
caselontramarques.blogspot.com.br.

uma maneira fértil de fazer mira

T

rês guardas cruzam a rua debaixo da minha garganta, seus
cavalos acordam o escuro, aquele cheiro queimando a mucosa
das narinas, uma luz meio que de esguelha, malha esgarçada,
minguando, alguns outros tiros, as mesmas palavras me empurram
para fora, restos de comida na língua, restos de língua como comida,
parte da boca treme quase toda hora, criatura fugidia, sem trena,
sem trégua, sem tenda, frio em determinado dente, mordo, dá para
ouvir os movimentos do maxilar, mordo, pobre de pressa, mordo a
chuva enquanto ainda respiro, rente ao que arde, cria arredia, estar
molhada é crescer como combatente.
Manca
a manhã na mata. O tempo mesmo sendo menos que um tropeço
atropela os pulmões. E atraca em traumas. Presa do que reproduz.
Ou preenche. Já a galáxia. Que então me entalha. Que inclusive me
inviabiliza. A galáxia
eu engulo
num gole. Só para vivamente poder
vomitar
poucos instantes após. Treze soldados cortam o rio debaixo da minha
garganta, seus cavalos ancoram o escuro, visto o vapor que vem das
crinas, dos cascos, coturnos, das cristas ou aros, das arestas ou ogivas
dos fatos e fezes e fuzis, invado, quer dizer, violo, quer dizer, navego
os nervos de quem naufraga em minhas ausências, longe é jamais se
jogar, você vai me ver repetir. Refúgio e refugo, migração e
emudecimento. Ou murmúrio: migração e murmúrio — migração
como
murmúrio. E ruminação? E ruminação: anulando a anemia. Ou não:
anelando a anemia; sobre o linho da linfa (talvez
até
sobre o estofado
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do estupor), alongo
a
lombar — segundos antes de implodir. Séculos depois de expirar.
Prótese
parca, protótipo
preguiçosamente programado. Ou previsivelmente
ou
preventivamente repelido
?
Sem evitar ferir meus fantasmas, entendo que toda forma de
harmonia é um atentado hormonal. (Enquanto a cidade
oculta o que nela é
incineração.)
Trezentos militares correm as rinhas debaixo da minha garganta, seus
cavalos não ancoram nem acordam, recrudescem o escuro, vagando,
a luz de novo vesga, visgo no queixo, vala inviável, trafego entre os
tendões, nos nódulos, nas trincheiras dos nervos ou cartilagens ou
articulações de quem enterra minhas ausências.
(
As milícias encobrem
mal a criminalização da miséria; o massacre
costura
/o massacre conecta — quando não
comprime — as ossadas,
as cinzas
das ossadas
:
nossa comunidade
possível
— e, sobretudo,
claudicante.
)
Enquanto a cidade ocupa o que nela é incitação, grupos maciços mas
meticulosos de mudos policiais montados gravitam atrás dos olhos,
implantam sua presença na tarde que trinca ao encontrar a pele, não
o viaduto, não a vidraça, o parapeito da pele, longe é jamais se jogar.
Não caibo
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em combates
que contornam o cotidiano. Que drenam dos dias a dor o desvio a
dúvida. Depois de altas
doses
de deriva
ativa
. O corpo que mantive calado já não era um corpo, eco qualquer em
alguma cratera (ou: calabouço; ou: catapulta) do mundo — se mundo
houvesse, membrana e marulho insolente porém solar. Insolente
porque solar: danço por dentro; uma maneira fértil de fazer mira:
conseguir se contrapor — para não apodrecer sem apanhar na cara o
bafo de alguma batalha além das próprias barragens, das primeiras
brigadas.
Sim.
Na cara, insisto. Na cara. Na cara: junto com os códigos que
cultuamos — desculpa — que cultivamos. As senhas dissecadas,
os nomes
inoculados. Janto as memórias
que me mortificam e imantam ou nos modificam e ir
m
anam. (Com os pulmões espaçados, até agora aguentamos.) (Com os
pulmões espaçados, ainda agora agonizamos.) Escolhas, é o que
escuto. Escolhas
são
descuidos. Isso, descuidos. Escolhas são descuidos. — De quem se
encerra em ausências? De quem se interna em suas ausências? —
Dúzias,
não. Centenas de drones
patrulham
o deserto que agarra (calos de pó) nas pupilas, que aguarda — como
pus — nos poros. Incontáveis satélites sulcam nossas soleiras melhor
nossas moleiras; bombardeiam o bulbo cavam o córtex banham
bons nacos da
nuca no sangue que logo separamos
do
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solo (demarcando as dimensões — ou datando as depressões? ou
dilatando as disfunções? — do planeta: algumas espécies de insetos e
plantas e letras experimentam antes
a extinção
enquanto promovemos/enquanto parimos
novos tipos de
plástico).
Entre câimbras. E quistos.
Entre
cabos ou catres. Linhas ou leitos
de fibra hipnótica. Com um chumaço de plaquetas
r
ecém-computado. Com o roteiro de algumas
das minhas
mortes inscrito no
cristalino. Entre sons às vezes
sedimentados. Como
esta crisálida
de sal bem
aqui.
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Tássia Mendonça | Antropóloga de formação, poeta de
sobrevivência. Negra e lésbica cumprindo a difícil tarefa
diária de não se render ao silêncio. “Da Terra” reúne em
versos-cárcere notícias de uma guerra feita de
pacificação. São feridas-colônia que sangram poesia e
estancam liberdade.

da terra [notícias de uma guerra-paz]
Terra

R

acha a terra preta
brota desse lamaçal
da água barrenta levanta teu corpo
batido sedento
no seio desse matagal
Tu não larga de embalar menino
fazer bandeco
pegar castanha
e trançar palha
Teu pé rachado da pisada firme
do caminhar cansado
de pular a linha
lava roupa na pedra
da boca seca da farinha
da água fresca do poço
do suco de cajá
que só vem quando a chuva cair
quando o trem passar
Tua gargalhada insistente
a menina no teu ventre
Preta teu corre demora
tropeça
cai
e arrasta
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Mas levanta e vê
mundo a fora
É a terra da cor da tua pele
teu colo
teu braço
teu afago
Que o mundo sustenta.
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Tereza Yamashita | Em 2013 lançou o livro infantil Mãos
Mágicas, pela SESI-SP Editora ( Prêmio Jabuti, em 2016, na
categoria livro digital). Em 2017, participou da coletânea
Hiperconexões: realidade expandida — Sangue e Titânio.
Faz ilustrações para o Jornal Rascunho e mantém o
Abraços Dobrados: yamashitatereza.wordpress.com.

mulher

D

ireito de ser estranha
Direito de todo mês sangrar
Direito a TPM
Direito a menopausa aos cinquenta, de secar e envelhecer
Direito de ser gorda ou magra
Direito de ser alta, baixa ou o que for
Direito de chorar, de se rasgar
Direito de ter olheiras e rugas
Direito ao NÃO
Direito ao NÃO ao sexo
Direito de NÃO ter um filho do estupro... ou ter o filho...
Direito de NÃO querer ser mãe
Direito de NÃO amamentar... ou amamentar
Direito ao seu corpo
Direito de ter curvas e poder mostrar
Direito de não ser julgada e culpada
Direito de se masturbar
Direito de viver ou morar sozinha
Direito de falar pelos cotovelos, ou se calar
Direito de se embebedar
Direito de ir e vir sem constrangimento: de uber, metrô ou ônibus
Direito de ter cabelos curtos, raspados ou crespos
Direito à saúde e à educação
Direito às artes, à literatura e à política
Direito a salário justo e a cargos de comando
Direito de apenas ser mulher
Direito de errar e escolher
Direito de amar outras mulheres
Direito de amar quantos homens quiser
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Direito de NÃO casar
Direito de NÃO saber cozinhar, lavar ou passar
Direito de jogar bola ou rebolar
Direito à vida e à morte
Direito ao respeito
Direito de ser pobre ou rica
Direito de ser feminista ou não
Direito de ser brasileira, japonesa, israelense, angolana, chinesa,
árabe ou alemã
Direito de ser mulher no mundo
Direito de simplesmente ser

Mulher
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Jeconias Mocumbi (1997) | Pseudônimo de Edilson
Sostino Mocumbi, nasceu em Xai-Xai, distrito de Gaza,
Moçambique. Estudante em Ciências Policiais, autor de
livro de poesias Intervalos de Demencia.
Contacto: mocumbi53@gmail.com

terra minha

S

ou desta terra inesgotável
Do tempo da idade da rocha
Inda miúda nos sonhos
Terra coberta de sequelas
Que na luz do dia
A fome manuseia armas
Terra de fugas babilónicas
Onde os pássaros não entoam
A madrugada não cacimba
O vento roí o verde das florestas
As enxadas preguiçam no campo
O caos mata a puberdade humana
No vale do Nilo, suas águas turvas
Fluem em desgosto, em desavenças
Ficou Saara, ficou lástima no solo
Não há vida, não há sonho, não há utopia
África santíssima virgem aniquilada
Terra mórbida, minha casa enlutada
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Lucas Túlio Pereira (Belo Horizonte, 1994) | Estudante
de Letras. Tem textos e poemas publicados nas revistas
Philos, Zzzumbido, Usina, entre outros blogs da internet.
Está prestes a lançar seu primeiro livro, pela Editora
Patuá, A cinco minutos de tudo.

homossexualidade, essa anciã

D

ireto ao ponto, ou à pinta:
a homossexualidade é mais velha
que essa página a terra a publicidade
as novelas mais velha que estes versos
e até que o romance e a epopeia
uma anciã que parece não se dar bem
com outras velhinhas, p.ex. algumas religiões
brandindo suas bengalas apontando aos céus
a homossexualidade data de A.C.
antes da coca-cola — já fanta
ou seria Ana Carolina?
(pra se ter uma noção: os mitos abordavam-na
ela era já muito real)
mas tratando aqui da juventude
uma juventude que se dá bem
com as coisas antigas
além de raybans e máquinas
de datilografia
a homossexualidade é velha em essência
veste roupas novas, novas lê-se não vintage
embora às vezes se realce na nudes
escondendo-se os dois
como se já não estivessem o suficiente
na cidade de só algumas ruas
na verdade: quem sabe
poucos corpos circulando se relacione
com a facilidade em cuidar da vida do outro?
basta observar e não cair no sono
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ruas sem asfalto eram preferência
pegadas eram deixadas: quatro
formavam uma sucessão
os carros logo vinham desmanchando
deixando em suas roupas provas
ainda não haviam aprendido
o árduo ofício da ocultação
teatro reverso: uma combinação de palco e holofote forte
cegando os atores iniciantes em ação querendo saber
se há alguém na plateia
tomara que não
só ali, juntos, eles eram quem realmente eram
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Gustavo Muniz Barros Rosal Benvindo | Tem 21 anos,
ao menos é o que dizem os registros de cartório. Escritor
por inevitabilidade. Afora isso, bacharelando em Direito,
amante do amor e de meu Borges de cabeceira.

poema para comunidade pesqueira tradicional da pedra do sal

n

o sereno mimo da noite
assobiava o descanso
peixes ninavam redes
e nas redes o balanço
serenava ontem e sonhei
que o antes era todo instante
deste sonho sou amante
hoje o mesmo sonharei
o vento amanhecia calmo
como se o mar fosse meu
feito carícia no filho amado
o mar acalentava eu
éramos no primeiro raio
peixes grandes e pequenos
na jangada dançavam
o vento amanhecia meu
mas se acordo tão triste
é que a jangada já não dança
e minha rede se esvazia
rasa é a esperança
do catavento gigante
ouço o ruído metalizado
o vento amanhece zangado
desconcerta a pescaria
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assim o negrume do petróleo
a gana da selvageria
assim a desordem que entretém
velas aéreas de surfistas
contudo amante sou ainda
amo o sonho de Iemanjá
mesmo que tristes e vazias
as redes de pescaria
e meu pai e meu menino
o primeiro jaz na maré eterna
o outro limpa vidraçarias
mas somos filhos do mar
—
e somos ainda

Rosal.
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Catarina Romeiro | 19 anos, vive na cidade do Rio de
Janeiro há dez anos, é blogueira por hobby e estuda
Letras por paixão e identificação. Encontrou na escrita o
modo perfeito de se expressar e desde então não parou
mais de escrever.

onomatopéia

P

ow! pow! pow!
Três tiros dados pela arma do policial.
Três balas cravadas no coração da criança
Órfã não de mãe, não de pai,
Órfã do Estado.
A população aplaudiu, vibrou
O trombadinha estava morto,
Devido a um pedaço roubado de pão.
Pow! Pow! Pow!
Os bandidos desceram metendo bala.
Estourouraram os miolos de um policial,
Alojaram duas balas no peito do outro.
Era a vingança pela a morte do menino,
De joelho ralado, com uma bola no pé e um sonho no coração.
Pow! Pow! Pow!
População revoltada.
Pena de morte, era só o que ela exclamava.
Mete o cacete, gritavam os burgueses.
E o menino morto pelas três balas no coração,
Já estava esquecido.
Pow! Pow! Pow!
O morro, a policia subiu.
Dentro do camburão, na favela, ela entrou.
Porrada em mãe, porrada em filho.
Estupro coletivo, a menina recebeu.
Policial levanta a arma para o pobre pedreiro, que não tinha o que
delatar.
Pow! Pow! Pow!
Esconda-se, parceiro!
Mas parceiro é guerreiro e não ia deixar a polícia te assustar.
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Os guerreiros se armaram,
Contrabando aprovado pelo governador,
E nos policiais, eles meteram bala.
Pow! Pow! Pow!
Na poltrona o governador se sentou.
Comendo a sua pipoquinha assistiu a tudo.
Menino morto, já estava esquecido.
Os policiais eram consequências.
E com os bandidos, ele compactuou.
Pow! Pow! Pow!
Grana na conta do governador,
O banco na Suíça nada perguntou,
Então vambora, fechou!
Pow! Pow! Pow!
Entra crack, entra maconha.
O livre uso, governador quer proibir.
Mas lá no morro é tudo na base do “deixa disso, meu camarada!”
A verdinha espalhou e sucesso
Ela ganhou.
Comprar já não era mais a vibe,
Agora a modinha é plantar em casa.
Pow! Pow! Pow!
Espanca maconheiro,
Mas maconheiro é trabalhador.
Pow! Pow! Pow!
Preciso de alguém para espancar,
Disse o governador.
Tirou comida das escolas e diminuiu o salário do professor.
Pow! Pow! Pow!
Menino está com fome,
Menino tem que sobreviver.
Pega a faca do cozinheiro,
Bicicleta roubar para vender.
Pow! Pow! Pow!
Pega ladrãozinho! Gritou a população.
Bota o de menor na prisão, completou o conservador.
Bandido tem que morrer!
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Mas comida que é bom, eles não têm para sobreviver.
Pow! Pow! Pow!
Vamos abraçar a Lagoa, pela paz.
“Mas paz é contra a lei e a lei é contra paz”,
já dizia Gabriel, o Pensador.
E o menino que está com fome,
Comida no prato vocês não querem dar para ele comer.
Pow! Pow! Pow!
Se vira, mané! Ser liberal é o que há!
Eu lutei pelo que o é meu e ele que vá se virar!
O moleque vai se virar, sua casa irá invadir,
O Rolex vai te roubar e teus neurônios, ele irá explodir.
Pow! Pow! Pow!
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Joaquim Bührer | 24 anos, nascido em Itapeva-SP e
morador de São Paulo desde 2012. Estuda Geografia na
Universidade de São Paulo, é professor do Cursinho Popular
Emancipa e é bolsista FAPESP na área de direito à cidade.
Organiza o sarau mensal Sarradas Batidas junto com outros
poetas e escreve poemas, contos e reclamações nas
páginas Novos Batidos e seasickpoetry.tumblr.com.

seletivo

q

uanto crime graúdo
se encontra na favela
se não há dinheiro
não há caixa forte
conta no banco
não
é
novela;
quanto bandido de verdade
sai andando de fusquinha
fiorino, fiat 147,
quantos deles
são um cinco sete
de verdade
e que assombram
essa nação?
quantos pretos
sem estudo
fazem um engravatado branco
de carro importado
sabe? graúdo;
quantos deles merecem sopapo
tapa na orelha
e respeito “sim, senhor”
ao militar fardado
mantedor da ordem
matador
de
pobre?
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Rodrigo Rafael de Oliveira | Tem 33 anos e nasceu em
São Paulo. É professor de literatura, redação e gramática
há quatro anos e meio. Já lecionou em escolas públicas e
particulares; atualmente está desempregado.

videira inútil

O

que direis dessa descendência
de malignos? Cabeça enferma
e coração apodrecido, tomam
toda a terra como abomináveis
insetos reluzentes; gordurosos
e lascivos, os homicidas misturam
o vinho e a água, e confundem mil
anciões, que amam o suborno e
a escória. O que direis vós, olhos
compadecidos? O que direis vós,
de mãos suspensas sobre o ar,
que não restitui um átimo sequer
de uma já miúda vingança?
Quem nos ensinará sobre o fôlego
transmitido e sobre o sustento
líquido? Quem se levantará para
ser o tropeço dos imundos e a tenaz
para os lábios impuros? Quem,
num gesto abrupto, como faísca,
estalactite, água-viva, sismo
noturno, nos restituirá a estima?
Naquele dia o opróbrio, com ardor,
foi cantado em esconderijos.
Houve homens, sim, que disseram
sobre a fertilidade varrida pela
tempestade e sobre o céu, após,
ainda insistir num fogo chamejante
de vergonhoso dossel, e os melhores
homens — os melhores homens
vertidos, cativos, devorados pela
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fome dos homens, e transformados,
num instante, em restolho, palha,
obscuros cadáveres nos monturos
das ruas — uma boca desmesurada,
escancarada, de uma cabeça que
não dorme nem hesita, de uma
soberba alçada, ruge, arrebata,
estraçalha, e não há quem se livre,
nem filho, nem pai, nem estame.
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Alessandra Martins (Duque de Caxias-RJ) | É educadora,
poeta, aprendiz de slammer e feminista negra. Estuda e
produz conteúdo sobre identidade e resistência negra,
africanidade, igualdade racial e de gênero. Fundou a
página Poesia Pulsante e escreve para o blog cultural
Caviar e Ovo Frito.

poesia preta

C

idade caótica, bonita na orla, mas tenebrosa por dentro.
Nas ruas que beiram a Linha Vermelha e linha Amarela.
É dor, é choro, é sofrimento.
Não tem maquiagem, não tem photoshop. É a self real do Brasil.
Eu olho pras casas e nas paredes. A decoração é tiro de fuzil.
Caxias, baixada — do centro afastada. Atravessar é uma jornada.
E a vida preta continua marginalizada.
Cansada!
De ver as novinhas violadas, abusadas sem poder fazer nada.
Tantas pretas violentadas, estupradas.
Cansada!
De ter nossa voz silenciada.
Polícia aborda — está sem identidade.
Tapa, tiro, grito, apontou — maldade.
Ele era estudante, se foi mais um menor de idade.
Gatilho, riso — é assassinado covarde.
Saco, mata, vala e sumiu.
Apareceu para ser enterrado no Tanque de Anil.
Executado por um que serve a pátria mãe gentil.
Avó chora, desola, a Deus implora,
perdeu o neto em fase de escola.
É outro jogado no mangue mais uma vez.
É o quinto preto morto no intervalo de um mês.
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Guilherme Serafim | Paranaense de Umuarama,
nascido em 1992. É arquiteto e urbanista, professor
universitário, designer gráfico freelancer, entusiasta do
xadrez e adulto em fase de construção. Escreve poemas
nas horas vagas e os publica na internet, envia para
revistas, antologias e concursos. Quando crescer quer
ser arquiteto de palavras e poeta da cidade.

status quo

n

ão há nenhum problema
para os donos do sistema.

a classe dominante
é um monstro gigante,
de fome insaciável
num sofá confortável.
a sujeira terceirizada
é marginalizada.
segue uma hierarquia,
vai para a periferia
a imagem indesejada.
mas como vão fazer
para nos conter
quando lotar a quebrada?
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Rodrigo Domit | Nascido no Paraná e radicado em Santa
Catarina, é coautor do livro Vem cá que eu te conto
(2010) e autor do livro Colcha de Retalhos (2011). Teve
contos e poemas publicados em coletâneas no Brasil,
Portugal e Alemanha. Edita o blog Concursos Literários,
no qual são divulgados certames literários de todo o
Brasil, de Portugal e de outros países lusófonos.

sitiada

A

s primeiras folhas secas
crepitavam no fogo baixo

A fumaça, escura e densa
tomava forma de presságios
— o inverno encerrou a trégua —
E as portas tremulam
— reverberam irritadiças
pela iminente violência
Em breve marchará
— o exército do desespero
sobre as ruínas da consciência
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Morgana Adis | Assinatura de Claudia Aguiyrre com as
letras. Leitora antes de nada. Deixou de ser jornalista e
professora de cinema por uma vida mais integrada ao
meio ambiente. Se mantém documentarista e editora e,
em ambos os ofícios, lhe importa ouvir. Orientada a
escrever com mais regularidade pelo poeta Leopoldo
Comitti, o faz entendendo cada vez menos de tudo:
desta vez com mais propósito. Nasceu em Santiago do
Chile e vive o Brasil há quase quarenta anos.

[marin]

T

inha pés de mosca que
batia pelas ruas ao reciclar alimento.
Em pás de alento às moscas:
transforma indiferença em crença.
(Se) costura nas calçadas,
(se) imprime nas vitrines,
(se) re-vive em papelão.
O Marin de pés alados cansou
de (se) adaptar. Em silêncios de vento
serviu (-se) aos insetos, facetado,
pela morte-viva que o reclama.
Um zumbido recorrente e valioso
ecoa agora de ambientes severos:
"Marin tinha pés de mosca..."
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[luciano]

L

úcido por condição há anos; pesa o dodro
da dobra da esquina que o engole pelas noites.
Às noites serve os dia(s)crônicos em que apócrifos carregam junto
ao peito suas pedras-pomes — com elásticos e diamantes —, quão
magmáticas escondem nos ocos as lástimas de ainda não-ser.
Cospe, inadvertido e em minguante:
Faço anel de estrela de cinco pontas (pra que sobre uma pro ventre,
“se precisar”).
De borboleta: pois toda quimera sonha com a conversão.
E de coração-partido, reverbera pelo breu que o aguarda paciente.
Que seja esse!
O coração veio perfeito: e a partidura?
É sempre assim nos prelúdios. Depois eles se quebram por astúcias e
melindres, as vezes em silêncio pulcro.
Lúcido é pálido de aflição frente as gotas que correm pelo círculo
anular que parte os cernes.
Lúcido rastreia pela urbe que o faz tal e deixa no asfalto a gosma da
terrível eternidade.
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Carol Reis | Graduada em Letras Português-Literaturas pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2003), fez
mestrado e doutorado na mesma instituição, nos anos de
2007 e 2014. Foi professora do ensino básico e superior
durante todo o novo século. Atualmente é membro da
Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas da
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.

a menina da mala vermelha

E

m um anúncio de um jornal de péssima reputação se via,
na parte de anúncios pessoais, a seguinte propaganda:

Beth transex, linda, dotes incríveis. Mala com surpreendentes brinquedos.
Atende H- M e casais.

Em seguida vinham seus telefones.
Beth, na verdade Cleonilson de Souza, nasceu e viveu quase
toda sua vida na comunidade Alvorada em Nova Iguaçu, Baixada
Fluminense.
Sofreu, como era de se esperar, todo o tipo de preconceito.
Mas, graças a uma excelente mãe e uma avó super respeitada pelos
vizinhos, passou, com o tempo, a ser alvo apenas de fofocas, que
feriam tanto quanto as pedradas, mas não deixavam as marcas que
ainda tinha da infância e da adolescência.
Com tempo, o dinheiro e os clientes, que já não eram apenas
da comunidade, fizeram de Cleonilson a real Beth.
De certo, seu bom visual e sua pose, sempre em cima do salto
a transformaram em um ser venerado. Isso ocorreu particularmente
depois de fazer seus atendimentos em uma festinha da principal boca
da comunidade.
Assim, a fama de Beth já ia longe. Costumava atender na Zona
Norte e ocasionalmente na Zona Sul.
Sua mãe e avó eram contrárias. Pessoas da Zona Sul são
perigosas, costumam ter maus hábitos e não respeitar pobres.
Contudo, as cores únicas da noite em Copacabana cada vez
mais atraiam Beth.
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Um dia, conheceu um homem que se auto intitulava Lobo,
morava em Copa. Foi como se a luz se ascendesse na cabeça da trava.
A mãe insistiu pra que não fosse. A avó prometera bolo de
cenoura com calda de chocolate para ela não ir. Nada, a excitação
não era pelo homem com nome viril, não era pelo populdo cachê
prometido, mas era por Copa, à noite.
Pegou sua mala vermelha, pôs seu melhor corselet comprado
no calçadão de Nova Iguaçu. Penteou os belos cabelos implantados e
descoloridos e seguiu para a Zona Sul do Rio.
A mãe indicou que fosse direto para Copacabana, fizesse o
caminho mais rápido e que não se desviasse do caminho. Mas ela,
como toda mocinha de conto de fadas, descumpriu as ordens da
mãe.
Chegou mais cedo, parou em Ipanema, veio andando, em seus
saltos altíssimos, passando pelo Sofitel ouviu uma música vinda do
bar. Era Chic to chic.
Ela, que não compreendia a língua saxônia, sentia o significado
das palavras em seu coração e em se corpo. Teve um louco impulso
de dançar, chegou a ensaiar os passos na calçada.
O apartamento do Lobo estava próximo, ela sabia que vinha o
momento de ser comida.
Ao entrar, o Lobo já preparado, ouvia a mesma música que
tocava no hotel. Ela realmente se sentiu no paraíso e resolveu
dançar... dançar... dançar...
O Lobo riu, dançou com ela, porém, mais do que depressa a
levou para a cama. Vendo o tamanho da mala vermelha, o Lobo se
empolgou e pediu para ser penetrado.
Beth, mais do que experiente sabia que era isso o que quase
todo homem quer, ainda que insista em dizer o contrário.
Dada a felicidade poética da noite, Beth gozou como nunca.
Em verdade, fez um ótimo trabalho, pois o Lobo também.
Contudo, acabada a situação, o Lobo saiu de seu transe e
encarou a realidade, já vista por ele outras vezes. Não podia ter sido
comido por aquilo. Não podia ter gostado daquilo. Não dava.
Como olharia para a mulher e as duas filhas quando essas
voltassem de Buenos Aires?
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Fez então o que fizera com todas as outras que contratava
quando ficava sozinho. Sufocou-a até que ela perdesse o ar. Enrolou
o corpo num lençol e jogou em um lixão em Caxias.
No entanto, ao dar seu último olhar para o corpo inerte de
representação feminina, ao contrário de todas as vezes anteriores,
teve a impressão que o cadáver sorria e, mais do que isso, cantava
Chic to chic.
Naquele momento, Beth se transformou em uma mulher de
verdade, como, de fato, tinha sido a vida toda.
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Eleandro Machado | Tem 47 anos e reside em São
Paulo. Atualmente escreve um romance.

a minoria de cem milhões

E

ra tarde e chovia muito e, então, Thereza tributou o fato a
alguma avaria que pudesse ter ocorrido em sua antena
parabólica. Ficaria sem os esverdeados olhos de Pedro Bial, pelos
quais tanto suspirava, mas seria somente por uma noite. E aquele
era, afinal, o preço a pagar por viver no mais ignoto endereço do
Piauí. Resignada, foi dormir. Sem supor, todavia, que o maior
acontecimento do século XXI acabara de acontecer. Melhor:
começara a acontecer.
Bem longe dali, coisa de dois mil quilômetros em linha reta, a
Rede Globo ainda não havia processado adequadamente nada
daquilo e seus técnicos, atônitos, corriam por todos os lados, mas,
tanto quanto Thereza, também sem saber — ou, meramente,
presumir — que o fenômeno os havia absorvido — a eles e à BBC de
Londres — por completo e para sempre.
Minutos se passaram e as redes sociais entraram em ebulição.
O que foi, o que não foi...? Até então, a ninguém era dada a
autoridade, nem mesmo preliminar, de dimensionar o imenso
tamanho do sucedido. As mensagens, entretanto, pipocavam. Mas,
como era tarde, a escuridão das horas e o sono venceram a todos.
Amanheceu, mas tudo continuava como dantes, sem nenhum
sinal, mínimo que pudesse ser, de que aquilo haveria de se debelar.
Thereza espreguiçou-se. Parara de chover. Desceu dois degraus de
madeira, trocou as chinelas pelos coturnos do amante, caminhou
pelo pequeno quintal. Fitou a parabólica. Nada lhe pareceu diferente.
Entrou. Ligou o aparelho. Tudo igual. Perderia a Ana Maria Braga e a
Fátima Bernardes. Paciência.
Nas redes sociais, as informações, as mais estapafúrdias, se
contrapunham. Circulou que Temer havia sido assassinado. O
Gabinete de Segurança Institucional aconselhou o presidente a um
pronunciamento à nação. Ele topou. Mas ainda quando Sua
Excelência era maquiada, à base de pó-de-arroz, para entrar ao vivo,
sucedeu-se o pior: os demais canais de televisão aberta também
saíram do ar. Bestificado, o mandatário convocou seus ministros.
| página 44 |

| revista gueto · edição especial · direitos humanos e minorias |

Tendo a seu lado esquerdo o homem que respondia pela Defesa e
Segurança, abriu a reunião afirmando estar inclinado a acreditar que
aquilo era coisa de piratas cibernéticos. Parecia um homem
confiante. Quis conhecer a opinião de seu ministro da Ciência e
Tecnologia, mas, pouco afeito à modernidade de nosso tempo, Sua
Excelência optou por abster-se, confessando saber menos do assunto
do que Thereza, sua neta de cinco anos. Os olhares presidenciais
buscaram o responsável pela pasta das Comunicações. Pelo idêntico
motivo do colega, Sua Excelência houve por bem declinar. Decidiram
levantar caças de Pirassununga. Duas horas depois, os Gripens
voltariam à base sem condições de reportar um só detalhe que
pudesse levantar suspeita.
***
Dois dias se passaram e lhufas. A televisão nacional decidiu,
então, reagir. Impunha reinventar-se. E rápido. Partiram, assim,
todos, ao encontro do óbvio: passaram a grade da TV aberta para os
canais por assinatura. Fizeram adaptações rápidas. Mesclaram
programas. Testaram. Pronto: em alguma medida, a normalidade
havia de se restabelecer. E, de fato, parecia restabelecida. “Ufa!”,
comemorou Thereza, ao saber, pelo neto, que as coisas se
encaminhavam bem, afoita — era só naquilo que pensava — por
retomar ao caso da mocinha, personagem de Bruna Marquezine, que
se apaixonara por dois homens ao mesmo tempo.
— E pega aqui, Neymar Cristiano?
— Pega, vó.
— Ufa. Ufas, bulhufas!, comemorou a aposentada.
Um Bonner sisudo abre o JN, pela Globo News. Inicia por uma
nota de repúdio, daquelas que o Kamel sabe escrever tão bem. Mas
mal ajeitou-se na bancada e lá se foi o Bonner. “Puta que pariu”,
desapontou-se a piauiense, ao conjecturar-se escamoteada, por mais
um capítulo, do melodrama com o qual tão intensamente se
identificava. Sem alternativa, foi se deitar com o amante, trinta e um
anos mais jovem do que ela. Chovia muito.
— É coisa de hacker. Só não sabemos onde, nem quem.
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— Ótimo. Ajuda muito, respondeu Marinho, com uma ironia
áspera e preocupante.
— Vasculhamos o mundo inteiro. Ninguém sabe nos dizer,
sequer, o problema porque passamos.
Foi dessa forma tensa que começou um diálogo entre Irineu
Marinho e Irineu Evangelista, este o principal responsável técnico do
setor a operar na Globo. Eles compunham uma mesa em companhia
de mais dezesseis pessoas, todas altamente especializadas no tema.
A realidade com a qual operavam era, no entanto, de um ineditismo
imensurável. O que fazer, meu Deus? O que fazer...?
Assim que souberam, ainda na primeira noite, que a emissora
brasileira enfrentava idêntico problema, os executivos da BBC
discaram a seus colegas globais. “Somente com nós e com eles. Por
quê?”, refletiram os súditos de Sua Majestade. Havia uma certa
desconfiança com a lascívia latina. Mas não importava. Aquela era
uma hora de união. As diferenças culturais ficariam para depois.
E, assim, a agrimônia em pauta promoveu o que só Charles
Miller e o cavalo puro-sangue inglês conseguiram fazer: pôs caboclos
e ingleses a comer no mesmo prato, assim, tão íntimos, tão
amistosos, numa espécie de reenquadramento daquilo que supusera
Cazuza, trinta anos antes. Transformaram-se em parceiros. Membros
da mesma família, praticamente. Montaram painel. Discutiram
longamente. Levantaram suspeitas. Por vezes, até rir, riram.
Traçaram caminhos e, como irmãos siameses, passaram a percorrêlos. Não deu certo. E, assim, novamente, o desalento reocupava seu
lugar na mesa de jantar.
Política. A política. É por aí. A maldita política. Relações
internacionais. Essa cambada toda. Pragmático, Marinho arrastou
Temer pelo braço esquerdo e o colocou em conferência com António
Guterres, secretariado-geral da ONU. O português pôs-se
imediatamente em campo. Instado a também fazê-lo, Donald Trump
recusou-se a entrar no páreo, o que levou The Wall Street Journal —
como de costume — a criticá-lo duramente, em editorial. O avanço
de Guterres não foi, entanto, nem mesmo pífio. A montanha sediada
em Nova York comprometera-se a um mastodonte, mas o que
conseguira parir tinha o peso de um rato. Nem isso. De um
camundongo.
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Não obstante, no exato momento em que o ceticismo pela via
diplomática tomava corpo, um super gênio de Beirute, de apenas
onze anos, que se apresentava como Muralha de Ampúrias, um
pseudônimo, apontava seu braço para Moscou. A outra razão de que
suspeitava, só a revelaria se lhe pagassem cem milhões de dólares.
Putin. Foi ele. Só pode ter sido. Antes que o interpelassem, o
urso do Kremlin, abandonando a suavidade que, nos últimos meses,
lhe havia conferido a literatura de Dostoiévski, reagiu duramente,
classificando como ridícula a suspeita que sobre ele recaía e
tomando-a como ofensa a seu próprio povo. Os olhos voltaram-se,
então, para Kim Jong-un e, na mesma noite e com estes mesmos
olhos, todos foram dormir num hotel de inverno do Estado Islâmico.
Nada. Ninguém propunha-se pai daquela maldita criança, que
poderia, num arroubo, transformar em vendedor de sorvetes todo
elenco da emissora do Jardim Botânico. “E o Faustão? Coitado do
Faustão...”, lembrou-se Thereza, em afirmação profunda, que fora
buscar no melhor compartimento de sua generosidade.
Quando se chegava ao décimo dia daquela kafkiana realidade,
a ficha, finalmente, começou a cair. Um desânimo avassalador
abateu-se, impiedoso, pois. Era fato: a BBC e toda televisão brasileira,
aberta e por assinatura, também as estações de rádio do Brasil, as
televisões e rádios de outros países. Nada mais daquilo existia por
aqui. Haviam acabado. Era simplesmente impossível sintonizá-las. E
justo num final de tarde em que um mundaréu de chuva ameaçava
desabar sobre o Piauí.
Àquela altura, todo o amor que pudesse ter havido entre os
homens de Shakespeare e os de Nelson Rodrigues já se mostrava
arrefecido. No fundo, no fundo, aqueles ingleses eram meio chatos,
meio enjoados. Meio bêbados até. Melhor deixá-los de lado. E, de
mais a mais, a cooperação mostrara-se estéril. Completamente.
Restava uma saída. Aliás, duas. A primeira, passar a transmitir
de outros países. Um canal argentino prontificou-se à Rede Globo.
Funcionou. Record e Bandeirantes acomodaram-se no Paraguai.
Também teriam condições de retomar a transmissão. SBT e RedeTV
não lograram êxito algum com los hermanos.
À noite, Thereza, atualizada desta feita por Clemires, a vizinha
da frente, acomodou-se em frente ao aparelho. A partir das nove,
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todo parâmetro de normalidade que fosse capaz de conceber estaria
restabelecido. Razão lhe assistia: a novela recomeçou. Fulgurante,
Bruna Marquezine reassumia a sala e a consciência de Thereza. Mas,
mal a aficionada mulher pôde visualizar sua diva e cataplam! Pronto.
Tudo se foi novamente, no exato momento em que um rato-preto
passava entre as telhas e os caibros.
— “É só Jesus na causa...”, disse uma Thereza tomada pela
desolação, deixando o amante, segurança na única agência bancária
local, sem saber se ela se referira ao rato ou à Rede Globo. Ou a
ambos.
Sabiam todos que as últimas optações eram duas. Uma
acabara de se esgotar. Restava a web. Para lá migraram mais do que
depressa. Ali, não! Ali, daria certo! Ali, não era possível! Não deu
também. Cada canal, assim que entrava no ar, era automaticamente
bloqueado. Outras tentativas e novo bloqueio. Novamente e mais
bloqueio.
E pior ainda ficaria: uma nota de repúdio, emitida a partir do
apartamento de Caetano Veloso, provocou a queda total e
simultânea da rede em todo planeta. Tratava-se do momento mais
lancinante de todo episódio. Ao humanista e a sua senhora, uma
pensadora, sobre os quais, àquela altura, recaia o peso de todos os
oceanos, somados, só subsistia fazer descer do poleiro gostoso da
grande imprensa, uma a uma, as galinhas-d’angola, que ali
desemprenhavam, abortavam e jaziam — em qualquer das situações,
incólumes – havia cem anos ou mais.
A situação — era forçoso reconhecer — chegava a seu limite.
Da forma como a concebemos, a comunicação entre emissor e
expectador — pelo menos para brasileiros e telespectadores da BBC
— deixava de existir. E de uma forma bem mais rápida, implacável e
definitiva do que o pior pesadelo ou o melhor sonho poderiam
conceber.
Simultaneamente, este poderio todo, gigante como um
cachalote, era transfiro às gentes. A todas as gentes, indistintamente,
incluindo, entre elas, cem milhões de pessoas, rebanho bovino que,
não havia muito, a Rede Globo lisonjeava-se de conduzir.
Jornalistas conhecidos, praticamente todo cenário artístico,
toda a cátedra de marfim. Os especialistas. Os engajados. Àqueles a
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quem, há questão de dias, era assegurava idêntica visibilidade
conferida às angolistas de Caetano. O ativismo ambiental de madame
Bündchen. As profundezas filosóficas de Gimenez. Tudo. Por
qualquer que fosse o meio que tentassem opinar na internet, eram
calados. Implacavelmente.
Para Thereza, no entanto, o dia amanheceu. Desceu a escada.
Descalçou as chinelas. Calçou os coturnos do amante. Havia chovido
intensamente ao amanhecer, o que tornava o chão escorregadiço.
Passou pelo galinheiro. Espiou. O galo lhe pareceu jururu. Jogou-lhe
milho, mas o bichinho nem tchum.
Olhou para o alto: o sol se abrira no Piauí. Finalmente.

| página 49 |

| revista gueto · edição especial · direitos humanos e minorias |

Alberto Arecchi (1947) | Arquiteto italiano, mora na
cidade de Pavia, é presidente da Associação Cultural
Liutprand, que edita estudos sobre a história local e as
tradições, sem descurar as relações inter-culturais (site:
http://www.liutprand.it/). Escreve contos e poemas em
diferentes linguas: italiano, português, espanhol e
francês. Escreveu uma própria teoria original sobre a
colocação da Atlántida.

a muralha

C

heguei nesta cidade sendo um garoto de seis anos. Os
bulevares da periferia estavam alinhados com longas e
maçantes paredes cobertas de frascos de vidro, ainda livres desses
grandes desenhos coloridos que hoje enchem cada espaço, cada
parede nas áreas marginais das cidades, que os jovens chamam
pomposamente de “grafitos” ou “murais”.
Aqueles muros eram os limites das fábricas e foram erguidos
nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, quando Eisenstein
ainda não pensara que uma cadeira de rodas poderia rolar na escada
em São Petersburgo. Todas as manhãs, com qualquer tempo
meteorológico, milhares de trabalhadores, caminhando ou de
bicicleta, foram-se fechar atrás dessas paredes. Cada noite, outras
mulheres e outros homens deram-lhes a mudança, para os turnos
noturnos. Nos anos sessenta e setenta, a cerca desses muros tornouse a fronteira entre o movimento estudantil e os trabalhadores, uma
frente de distribuição de folhetos, de contatos, discussão e agitação.
No lado de fora, ao longo dos passeios, tem longas calçadas de
tílias. Eram árvores que estavam na moda naqueles dias. Lembro-me
das grandes gotas que se condensavam caindo de seus ramos nus,
nas noites de neblina densa. Agora que as tílias cresceram, as
grandes fábricas fecharam suas portas e se transformaram em “áreas
abandonadas”. O Muro de Berlim caiu, outros muros foram criados,
mas estes em nossos subúrbios permanecem, como memórias
cinzentas e precárias de um mundo isolado onde milhares de homens
voluntariamente se fechavam, todas as manhãs, mudando sua
personalidade, vestindo-se, transformando-se em autômatos, para
dedicar longas horas à repetição monótona de gestos sempre iguais.
| página 50 |

| revista gueto · edição especial · direitos humanos e minorias |

Era o preço da sobrevivência. Esses mesmos gestos continuam a ser
repetidos hoje, em partes distantes do mundo, por outros homens,
mas aqui são apenas uma lembrança do passado.
O muro de que quero falar está onde outra vez havia uma
caminhada com uma parreira, para os monges beneditinos, que
foram para os jardins, de um mosteiro para o outro, passando por
um quilômetro ao longo da rua principal do bairro, sempre na
sombra, porque o sol nunca atinge a face externa, ao lado da
caminhada pública. As calçadas, sob as tílias, passam ao norte da
cerca, ao lado do tráfego que corre rápido e barulhento. Um longo
percurso, empoeirado no verão, úmido e lamacento no inverno,
quando a neve nunca derrete. No outro lado da estrada, estavam os
trilhos do único bonde da cidade que ligava a estação ferroviária aos
bairros operários. Outros trilhos, provenientes de um ramo do
caminho-de-ferro, entravam por um portão de ferro, transportando
produtos químicos para produzir seda artificial. Era a única abertura
que se abria na muralha, coberta de fragmentos de vidro.
Essa fábrica tem sido mais de sessenta anos um dos motores
vivos da economia local. Suas exalações envenenavam o ar e os
pulmões. Todas as noites, a chaminé drenava fumos ácidos no ar.
Líquidos de mau cheiro passavam por baixo desse muro, invadindo o
ambiente circundante, como um câncer atacando a vida da cidade.
Nas caves das casas circundantes, corriam fluidos cheirosos e
corrosivos.
Agora a fábrica é uma ruína de arqueologia industrial,
abandonada. Para uma geração inteira de jovens, os tempos
dourados de sua existência não são nem um lembrete. Depois de
milhares de sonhos e projetos de recuperação cultural, um projeto de
demolição integral está pendente, para construir um novo bairro
residencial. A muralha continua sendo a fronteira entre a vida
cotidiana e a irrealidade, entre a cidade e o pesadelo que é a
“negação” mesma da cidade. Um rasgão, onde as cargas de materiais
passavam, deixa ver os hangares, armazéns, esqueletos de pilares e
lajes de concreto armado, escombros e barracas. Atrás daquela
muralha, após o fechamento da fábrica, o pior pesadelo da cidade de
hoje apareceu: um campo precário de nômades deserdados. A
exclusão tomou o lugar da prisão, a pobreza absoluta dos novos
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clandestinos tem substituído o trabalho assalariado. Um quilômetro
de fronteira, como uma membrana osmótica, separou nos últimos
anos a vida urbana e o quarto mundo dos excluídos. Uma barreira
impermeável e opaca para os milhares de motoristas que todos os
dias seguiam pela avenida. No entanto, isso permitia um certo grau
de confidencialidade para aqueles que haviam acampado além do
muro, para poder ir às fontes do cemitério, perto de lá, para tomar
água, ir aos semáforos para pedir esmola os transeuntes, ou se
envolver em outras atividades marginais. Talvez em alguns anos, por
trás desse muro, haverá prédios e shopping centers, então a barreira
acabará por ser afastada. Um bairro inteiro, que hoje vive dividido
em dois, como assediado, vai respirar um suspiro de alívio.
Talvez realizem alguns jardins verdes e algumas fontes, mas
com certeza não recriarão a famosa parreira dos monges. Os
marginais serão transferidos para algum outro “buraco negro” no
território extra-urbano. A fronteira da humanidade vai mudar, alguns
quilômetros apenas.
No outro extremo da cidade, uma comunidade de intocáveis
colonizou um ilhote quase inalcançável ao longo do rio, acessado por
um caminho estreito que se aproxima de um pequeno cemitério da
periferia e passa na escarpa sob a ponte da rodovia. Você pode
caminhar apenas a pé ou de bicicleta até alcançar um fluxo de água,
atravessado por uma pontinha. É como uma viagem de iniciante que
faz você ir à descoberta de um mundo secreto.
Além da ponte, quando o rio não está cheio, um pequeno
grupo de pessoas vive como no início do mundo, entre florestas,
água e mosquitos, em uma antiga casa abandonada. Não é a ilha de
Avalon, se parece mais aos leprosários dos tempos remotos.
Não é coisa nova, o fato de substituir uma muralha com uma
ponte levadiça... Lembro-me de quando era garoto e os nossos jogos
de guerra recordavam os torneios dos cavaleiros das “idades
escuras”. Havia pontes levadiças de castelos. Então crescemos e os
jogos ficaram mais realistas. As muralhas voltaram: em Berlim, após
em Chipre, Sara Ocidental, Jerusalém, agora na fronteira do México.
Poucas dessas barreiras caíram.
Minha cidade ainda está cheia de muralhas compridas,
cobertas com frascos de vidro, mas são apenas os restos do passado,
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barreiras desnecessárias, erguidas em torno de fábricas que não
existem mais.
A gente diz que os Antigos movessem as Colunas de Hércules
cada vez mais, à medida que o mundo conhecido crescia. Dizem que
os camponeses construíram suas casas com as ruínas dos muros das
fortificações, após o fim das guerras. Este foi o caso das poderosas
muralhas de argila crua dos impérios africanos, assim como da
vedação de tijolo do Parque de Pavia, após a derrota de Francisco I.
Parece pelo contrário que os meus concidadãos não sabem derrubar
as muralhas que se tornaram inúteis. Eles as usam para esconder
novas realidades marginais, como uma governanta que varre o chão
e não limpa, mas esconde a sujeira debaixo do tapete.
Nossa muralha é uma sobrevivente, que preserva a memória
de um século de vida desta cidade. Hoje, mais de trinta anos após o
encerramento da fábrica, já não protege nada e ninguém, separa
apenas a realidade cotidiana e o pesadelo de sua negação, a “nãorealidade”. Atrás de seus tijolos, há apenas campos de ruínas
parcialmente derrocadas e solos impregnados de produtos químicos,
precisando de ser recuperados, armazéns em abandono, resíduos de
arqueologia industrial, que ninguém pretende restaurar. A muralha
protege um monumento autêntico do absurdo: vinte hectares de
“sem cidade” e “nenhum país”, uma verdadeira cicatriz no coração
do desenvolvimento urbano. Falta-lhe só a palavra. Eu acho que nem
sempre é necessário derrocar as muralhas. Gostaria que esta fosse
preservada, como uma lembrança do século das indústrias, e que,
por trás disso, os antigos armazéns restaurados poderiam oferecer o
espaço para uma ótima Feira, destinada a todo tipo de exposições.
Uma muralha para todas as estações, oferecendo sombra aos
pedestres no lado norte, durante os meses mais quentes do verão, e
do outro lado acumulando e reverberando o calor do sol do inverno,
em direção a uma nova calçada, protegida do tráfego.
Muitos estão convencidos de que os armazéns e as chaminés
das antigas usinas industriais devem ser considerados monumentos
da arqueologia industrial. Penso, em vez disso, que os verdadeiros
monumentos do passado são precisamente aquelas muralhas,
compridas quilômetros, que separaram a cidade dos vivos das
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“cidades do trabalho”. Elas viram tantas histórias e histórias, nem
sempre felizes.
Não derroquem essas muralhas. Em seu lugar, poderia ficar um
lugar vazio, e já não saberíamos como enchê-lo, talvez tenhamos que
nos arrepender.
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Paulo Vicente Cruz | Jornalista, formado pela Universidade
Federal Fluminense. Teve textos publicados nas revistas
Piauí, Gueto e Subversa.

incontável

N

o começo tudo é simples. Aprendemos a contar nos dedos
e a fazer operações básicas. Aos poucos as coisas vão se
tornando o que realmente são, realidades atormentadas disfarçadas
muitas vezes por superfícies tranquilas. Portanto, se há a certeza
inicial de que existe uma dezena de números no intervalo entre um e
dez, desfaz-se diante do fato de que entre dois números existem
infinitos outros. O que nos leva a constatação de que existem
infinitos de diversos tamanhos e, mesmo sem fim, paradoxalmente
têm um limite. O recheio incontável entre um e dez é bastante
menor do aquele que preenche o espaço entre um e mil. O universo
é repleto de contradições matemáticas. Portanto, passemos a
constatação de que o rapaz agora travessando a rua faz parte do
grupo majoritário de pretos e pardos brasileiros que, apesar de
constituírem 54% da população, são minoria.
Entre carros, atravessando fora do sinal, não pensa em
números ou estatísticas. Apenas corre, desejando chegar ao outro
lado, esquecendo riscos e exercendo o direito a sua parcela de
imprudência. Ele é como muitos: pouco visível. Classificado como
seus iguais: temível. São em menor número os que o temem. Estão
em minoria os que o odeiam. Contudo, ocupam mais espaço ou têm
a melhor parte. Por isso, a desenvoltura ousada da travessia
imprudente é vista como anomalia nesse bairro tão fartamente
ocupado por poucos. Tal fato explica o grito saído de uma lógica
sinistra: ladrão!
Esse enunciado acusatório, não importa se verdadeiro ou falso,
traz na sequência o tiro e a confirmação de probabilidades marcadas
no corpo que o recebe. Um dos 71 entre cada 100 assassinados. Um
dos 23 a cada minuto. Mas a bala o atinge sem matemática. O
coração deixa de bater sem cálculo. Há uma semente de chumbo
plantada nesse peito. Os semeadores são muitos. Não há medida
para o silêncio de quem assiste ao cultivo.
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Vitor Miranda | 28, é poeta boêmio, leonino
egocêntrico com a lua em você. Paulistano, é autor do
livro poemas de amor deixados na portaria e fundador
da Banda da Portaria.

até quando deus me escutar

B

arulho na madrugada. Primeiro o portão. Depois a porta.
Passos trôpegos, embriagados, caminham pelo corredor.
Mais uma vez tudo de novo. Na última tranquei a porta do quarto.
Ele arrombou. Quarto sem porta. Dessa vez entrou sem estrondos.
Cachaça no ar. Tenho nojo desse cara. Meu marido.
Ouvi seu mijo. Não a descarga. Nem a torneira. Fingi que
dormia. Ele deitou. Fingi que dormia. Rezei em silêncio. Em silêncio
parece que Deus não escuta.
— Venha cá.
— Eu tô dormindo.
— Acorda.
— Eu não quero.
— Foda-se. Você é minha mulher.
Mais uma vez. Tentei me soltar. Não consegui. Chorei. Rezei.
Deus continuava surdo. Aquele suor em mim. Aquelas mãos. Mal me
lembro como me apaixonei. Me lembro todas as noites da repulsa.
Sem amor fui penetrada. Sem prazer algum fui penetrada. No seco e
com dor. Sua ejaculação demora anos. Gozou e dormiu. Limpei
minhas lágrimas. Fui me limpar. Meu choro caía mais rápido que a
lágrima do chuveiro. Amanhã um novo dia. Tudo de novo. Até
quando Deus me escutar.
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Guilherme Rezende | Nasceu em Orlândia no interior
de São Paulo, tem 22 anos e escreve há pouco mais de
um ano. Escrever é sua forma de escoar imaginamentos,
pensaudades e afliniões.

bote certeiro

E

lias dava graças a Deus aqueles quarteirões serem tão
previsíveis. Controlando com esforço o coração quase na
boca e a munição de borracha no gatilho, ele via os manifestantes
sumirem numa esquina para surgir, é claro, onde o blindado, em que
estava, já esperava pronto para sovar-lhes bala. Dispersos, apenas
com sacos de lixo para fazer breves barricadas, a debandada
daqueles jovens, porque se presume que sejam sempre adolescentes
loucos os baderneiros encapuzados de preto, era de dar risada tensa
no PM armado até os olhos que não piscavam.
Naquela décima hora de plantão, tentando evitar a obstrução da
Radial Leste nas redondezas do Tatuapé, o planejamento panóptico dos
quarteirões era o principal privilégio dos policiais; os gazes de esquina
faziam lacrimejar como se o pânico daquela correria desordenada,
musicada com regulares explosões estonteantes, já não fosse suficiente
para causar o choro. Na rua, o pelotão trotava, batia o cassetete no
escudo, pisando passos perfeitos como terremotos correndo na direção
do enxame, agora, desesperado e encurralado.
No início da manhã a ordem era dispersar aglomerações nas
redondezas da estação. Ao meio dia entraram nas vias de fato. Não na
Radial, me refiro aos rastros de sangue nas calçadas. Quando o calor do
asfalto nervoso somou-se ao chorume queimado no cruzamento da Rua
Platina com a Visconde de Itaboraí, a fim de retardar a polícia, os rádios,
das quase sessenta viaturas que estavam por ali, causaram um estado de
bomba relógio. A ordem agora era evitar novos incêndios de lixo e
prender quem quer que estivesse de preto. Dois pães com presunto e
queijo e um copo de café para cada farda não iam ser suficientes para
correr atrás dos baderneiros. Era mais fácil atirar de longe, de dentro da
viatura se possível. Alguns manifestantes, com consciência da dureza da
borracha, outros apenas atingidos por estarem perdidos no fogo cruzado,
foram donos da borrasca, quente e vermelha, que sangrou e cozinhou no
chão do meio dia.
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Nas reuniões que seguiriam, depois desse massacre no Tatuapé,
muitos membros dos coletivos populares optariam por não irem para
protestos que não atingissem duas mil confirmações no facebook. Elias e
os movimentos sociais que foram manifestar, sentiram, na pele, como a
margem de erro fez diferença nesse almoço vermelho. A pequena
quantidade de pessoas de preto que foram para o confronto direto,
naquele sempre conturbado mês agosto, sofreu com a força descomunal
de uma polícia que anseia ter uma guerra pra mostrar serviço, mesmo
contra aqueles que ela devia tutelar.
Onde o conflito não era tão tenso e os helicópteros não
ensurdeciam, viam-se curiosos nas janelas, nítido que saíam para
entender melhor o coro.
— Não estudou! Tem que estudar! pra não virar Polícia Militar!
A distância de dois carros separava os dedos indicadores dos
manifestantes encapuzados, dos escudos que formavam uma parede
na frente dos policiais inertes. Viu-se do segundo andar, já que a
pedra era muito pequena pra ser vista a partir do terceiro, uma
precipitação de pernas e um projétil atingir um dos camburões atrás
da parede. Pombos tontos saltaram titubeantes com o estampido. De
imediato formou-se mais um foco de bombas e caos. O grupo de
policiais se dividiu para ilhar aqueles vândalos que não entendiam de
cidadania; para cada cinco manifestantes, três carros fechavam as
três possibilidades de fuga.
Um grupo de mulheres, no meio da fumaça dos olhos,
confinadas pela tragédia sem saída, no desespero que a consciência
do desfecho causava, davam impulso uma para a outra escalar o
muro de um casebre destoante dos comércios da Rua do Jarinú.
Crentes de que elas estariam ali para o açoite, quando a poeira
baixou, os carros da tropa tiverem quase que um choque na falha dos
freios no lugar de onde elas haviam sumido. O mesmo não aconteceu
para alguns infelizes que não andaram em grupo. Sozinhos, a razão
coletiva não foi páreo para o pavor que empurrava as pernas.
Corriam cada um pra um lado, aos gritos tentando alcançar
companheiros que se perdiam na armadilha dos quarteirões
quadrados.
Na farda “Cabo Almeida”, em casa Elias e para a corporação, o
Praça Cascavel, sentado na parte de trás do furgão, continuava
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alvejando corpos sempre acima da cintura. Eximia em compor a
guarnição direta a pé, preferia a regalia que suas crescentes baixas
lhe davam. Não era respeitado, só metia medo mesmo, não dava
bote errado. Dos cinco que miravam a rua de dentro do blindado só
ele havia passado dos quinze acertos — Desesseis!
— É Geraldim, eu falo pra você, tinta é uma coisa, bala de
borracha é outra. Já deu cinco aí?
— Quarta tem reserva às oito. Dei até uma pressãozinha no
cilindro. Vô te furá gostoso no paintball! Vai saí todo azul!
— Aprendeu regula aquela Chauchat caolha?
— Chauchat Cascavél? Tu é um velho mesmo heim?! Você sabe
o que é uma Chauchat Pereira?
— É aquela tua pistolinha de brinquedo que você leva no
paintball às quartas? não?
— Sim um velho, sou um velho com... — Cerrou os olhos e
clicou —... Dezessete!
Os jornalistas com coletes lima já eram os únicos de pé, apesar
de mais tarde o Sargento Teocrácio ter que manobrar uns e outros
pelo arquivamento do processo contra a PM, que feriu cinco
jornalistas no Tatuapé, um da imprensa internacional até.
Aproximando uma da tarde, a circulação sanguínea de Elias e
das ruas perto da estação já corria tranquila. Só restava recolher as
aberrações pelas vielas sem saídas. Estacionaram, ele desceu e deu
uma esticada larga nas pernas, Seguiu com cabo Pereira, para o fim
da ordem do dia, até uma rua, paralela à Platina. Rua Boa Sorte. Um
grupo de farda, conforme o rádio avisara, acabavam de revistar três
delinquentes deitados no chão, ainda com camisas amarradas na
cara. Sabendo da graça que gozava entre os mais jovens, Elias se
aproximou, os demais abriram a roda. Havia um interrogatório,
procedimento burocrático antes de ir pra DP.
— E aí seus Maconhão? Cadê o barato? Vamo lá, vai tê uma
salinha só pra vocês protestá? Cês num qué protestá? Vamo lá, tem
até táxi.
— Cadê a língua dos estudante que num qué virá polícia
militar?
Deitados, foram três coturnos com pontas de ferro, dois nos
lábios, o outro na têmpora, todos mijaram, pelos olhos e nas calças.
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— Alguma coisa? — Indagou Elias.
— Negativo, só o que ta na sarjeta aí atrás.
Nikon Coolpix, 2013. Quebrada, provavelmente foi o Cabo
Figueredo, para prevenir a integridade da corporação como ele
sempre faz quebrando as máquinas fotográficas dos baderneiros. Ao
lado, também conhecida por ele, mais familiar do que ele queria que
fosse, a bomba de insulina com um “A” dentro de um círculo, aquele
“A” dentro do círculo, havia o diabético ali. Subia o calafrio aqui.
— Vai! De pé cambada! De pé! — reprimindo a própria
angústia perante os calouros da corporação. Porque pra Elias
nenhum novato deixa de ser calouro — E já vai tirando essa porcaria
da cara!
O Mais alto não tirou, suado e trêmulo como hipoglicêmico
que ele havia de ser — Eu preciso da insulina — Elias teve certeza,
pegou-a, a bomba, foi andando vagaroso e com uma calma que não
estava dentro dele. Parou na frente do encapuzado que se encolheu
prevendo um soco ou pontapé familiar. Que não veio. Elias levantou
a mão, o menino quase escureceu mais ainda a bermuda fétida e
molhada, encolhendo os ombros que quase tocaram as orelhas.
Puxou a camiseta com força.
Os dois se olhavam nos olhos. Olhos de melaço, idênticos, a
boca não, era como se estivesse diante da boca da esposa, salvo o
coágulo e a falta de um dente que ficou pelo chão. Tanto ele fez por
aquele moleque, pra que aquele momento não cogitasse existir
nunca, em realidade alguma. Cabo Cascavel sentiu os minutos dos
companheiros salgarem-lhe a nuca. Homem de evitar demonstrar
surpresas, só então socou o moleque. Socou. Chutou-o como sempre
quis chutá-lo, mordendo a língua de raiva. E cada chute era como se
ele ampliasse o intervalo entre aquela e a próxima insanidade do
filho que ele não deixou ninguém perceber que era seu.
— Vai leva! Mas leva pra qualquer DP lá pra Mauá, Santo
André, que é pros pais não encontrarem tão cedo. O quadragésimo
quinto tá lotado daqueles advogadozim de merda. Se levá pra lá,
amanhã tão tudo aqui de novo.
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Rafael Weiss Brandt | Tem que ser advogado e
pesquisador de Filosofia. Nas letras livres recebe a
catarse que lhe resta — ou a que lhe é permitida.
Política, ciência e Estado estão entre seus fetiches
prediletos.

brasil colonial

A

corda num mundo bege, destes beges tantos de doer os
olhos de monotonia. Põem o uniforme também bege
cartório numa segunda chuvosa. Alinhado como a sociedade que ele
existe para alinhar. Os dedos a corrigir o friso são os mesmos dedos
do gatilho, do ofício assinado em garranchos módicos, do forçar
entrada à secura de uma esposa indisposta.
É aprazível o ritual diário que agora precisa começar, mas é
gostoso na medida do gosto: limitado, pequeno, mensurável num ML
de vida. O ruminar silente dá sentido a uma vida incapaz de
perguntar de si, como faz o sol ao aquecer ególatras pedras no
deserto, convencidas que são de sua pertinência existencial quando
tocadas por gélidas e silenciosas e sonolentas víboras ao alvorecer.
O ritual consiste nisso: acordar, alinhar, café pingado bege,
solidão onanista num banheiro de cor doente, um beijo na mulher,
um afago amarelado na menina, batalhão, ofícios, a espera. A
pequena espera num dia pequeno como todos os demais: é a espera
pela chegada d’Ele — isso é sempre um negócio complicado, a
espera.
Quando pensa sobre isto ele pensa que é assim e só assim que
dá para fazer o que tem que ser feito. Tem que planificar a existência.
Limitar ao imediato, no imediato. Abraçar a banalidade que se
entende como ordem — e ele entende. Afinal, eles já pensaram e o
pensado é o pensado. Deus fez assim. Deus quer assim. Deus e o
Estado. Ele entende, afinal.
O homem senta apertado na cadeira tom desconforto, o
ventilador com seu titilar contínuo, rítmico como o sexo sem graça da
semana. O teto descascado fornece imagens interessantes, mas que
exigem, odientas, criatividade para serem percebidas. Tac tac tac.
Mas a potência do homem se limita a comentários. Tac tac tac.
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O teto precisa de uma segunda demão, diz para si. Os outros
dizem coisas também, todas para si e tolas tal qual. São regra os
botões cansados numa farda cansada de uma barriga que, solitária,
grita por liberdade ante a opressão de números menores. Tac tac tac.
O gado rumina entre si amenidades. Esperando a chegada
d’Ele. Nesses tempos de violência, as guarnições têm agora quatro
ocupantes. Mais arrobas a serem carregadas nas máquinas de
combustão moedora de gente destes três homens modernos.
Gigantesco, pelo menos dois metros sem que qualquer um
ouse medir, Ele entra. Feição jovial e alva, olhos ofídicos e amarelos.
Tac tac tac. Olhares inseguros se trocam. Uniforme bem caído nas
mãos branco-pulsantes, de contraste com um mundo de tons begecinza. Não há um fio de cabelo na cabeça reluzente e calva,
desmatado que é aquele corpo sobrenatural. Tac tac tac. A morte
não lhe pode arrepiar, dizem as bocas tortas e discretas. Já Ele diz
nada sempre que chega. Tac tac tac. Precisa do seu café, que nunca
toma em casa. Toma sempre ali. Só Ele, na cafeteira d’Ele que só para
Ele existe. Vê-lo precisa ser uma experiência sinestésica, nos
meandros do poder. Assim a decrépita sombra da humanidade reza o
início do ritual.
Ele, sombreando as personalidades menores, é o primeiro a
entrar na viatura: a histórica viatura, cuja dobradura no tecido do
espaço-tempo em detalhes pequenos deixa saltar sua ascendência.
Chamam-na, a viatura, carinhosamente de Liberdade. E é a mesma
Liberdade pungente e purgante de brasilidade, antes lotada de uma
negritude que ela, a Liberdade, serve para extinguir.
O homem não entende, mas Ele parece saber, se não por suas
quase-divinas noções, pelo menos por ativamente se valer de
eufemismos tantos, as irônicas razões desses signos tão exóticos para
definir o comum.
Gosta disso que não entende muito, mas gosta bastante. Gosta
de lustrar. É gostoso. Lustrar é passear com as sirenes ligadas, no
limbo entre a quebrada periférica e os bairros dos cidadãos de bem,
assistindo à debandada esvoaçante da fauna. Ele então encontra uma
pretinha ou mulata, mestiça, bugra, cabocla e outros helmintos. Tem
que ser nova. Desmatada como Ele. Lustrar é deixar os homens
espremidos, suados, ereção patética no fedor enclausurado da
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Liberdade, cotovelo que roça em cotovelo, enquanto Ele,
empurrando a preia à parede, lustra. Lustra com o dedo na boceta
pequena, seca, juvenil. Não pode estar menstruada. Tem que ser
desértico, tem que doer para lustrar. Lustra-se também o ânus, a
olhos nus das demais miseráveis criaturas impotentes a assistir o
abate do que restava de animalidade no específico filhote. Ao fim, o
bicho sai suado, pele brilhando: lustradinho. Mais um bicho lustrado,
numa segunda qualquer.
Hoje é bom. Hoje vão lustrar.
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Joaquim Bispo | Português, reformado, ex-técnico da
televisão pública, licenciado tardio em História da Arte.
Alimenta um blogue antiamericano desde o assalto ao
Iraque e experimenta a escrita de ficção desde 2007.
Colabora com a revista literária eletrónica Samizdat, desde
2008, e integra uma vintena de coletâneas resultantes de
concursos literários dos dois lados do Atlântico.

cinzas da vida

F

icou-lhes sempre na lembrança que tinham casado uns dias
antes de Salazar ter caído da cadeira — 1968. Escolheram a
igreja de São João Batista ao Lumiar, para a cerimónia religiosa, e o
Castanheira de Moura, um restaurante da Estrada da Torre, para a
boda. Vieram muitos familiares de Amélia, do Alvito, e alguns outros
convidados do noivo Leonardo, da zona de Lisboa. Enquanto não
arranjavam casa, ficaram a viver em casa da mãe dele, que tinha um
andar espaçoso na zona velha da Quinta de S. Vicente.
Os primeiros anos correram bem, tanto quanto podem correr a
quem tem ordenados de datilógrafa e de eletricista; valia-lhes não
pagarem renda de casa. Depois ela conseguiu entrar para hospedeira
de terra, no Aeroporto, e ele para técnico do Rádio Clube, mas, se
entrava mais dinheiro, a separação determinada pelos horários ditou
um maior afastamento.
Quando o 25 de abril de 74 rebentou com os dias negros da
Ditadura, abriu também janelas de esperança a todos os que viviam
vidas de cinza. Amélia viveu as euforias das manifestações, das lutas
por melhores salários, das liberdades conquistadas. Passou a sair com
colegas que, como ela, terminavam o turno à meia-noite, para beber
um copo. Era bem mais apetecível do que ir a correr para casa, onde
a esperava a sogra controladora. Leonardo fazia geralmente o turno
da meia-noite às oito da manhã.
No grupo de quatro ou cinco colegas, rapidamente se
aproximou do Paulo, que, além de uma boa figura, tinha carro e era a
boleia certa para casa. Por fins de novembro, Amélia passou a ser
visita frequente do quarto dele na Calçada de Carriche. Nunca o
marido suspeitou, embora a mãe não deixasse de o informar das
horas a que ela chegava a casa.
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Certa noite, lá por maio, o desejo não pôde esperar por um
quarto — amaram-se no banco do pendura do carro de Paulo, numa
rua sem casas dos altos do Restelo. De vidros embaciados, uma
lanterna acesa tentando descortinar o que se passava lá dentro foi
um final desagradável — pós-final, felizmente. Dois polícias de giro
identificaram os amantes e aconselharam maior discrição.
No dia seguinte, o alarme: um dos polícias telefonou para casa
de Amélia — sabe-se lá com que intuitos lúbricos — e não houve
como negar a relação extra-conjugal. Depois de discussões violentas,
Amélia saiu de casa. Paulo recolheu-a e durante umas semanas
parecia que a situação era o melhor que lhes podia ter acontecido, a
não ser...
A não ser pelos meandros escuros da natureza humana.
Pareceu a Paulo que a situação de Amélia era de dependência, e
tornou-se um pouco sobranceiro. Além disso, a relação perdera
aquela fulgurância de chama que só a clandestinidade atiça. Sexo
sem ser furtivo perdia parte da graça. E Amélia não deixou de o
perceber. Dois meses depois, mudou-se para um quarto que dividia
com uma amiga.
Paulo não gostou. Mesmo sem a excitação de coisa proibida,
sexo em casa, disponível sem muito trabalho, agradava à sua
preguiça inata. Agora voltava a ter de se esforçar — combinar
encontros, organizar e acompanhar passeios, fazer trabalho de
sedução. E tornou-se altamente ciumento. Quando soube que Amélia
tinha saído com um grupo de outro colega, fez uma cena. Mas Amélia
tinha crescido, à imagem do país, que estava muito mais aberto e
liberal. Já não estava para aturar manápulas de controlo. E rompeu
com Paulo.
Ao contrário do homem de ideias arejadas que Paulo parecera
ser, revelou-se afinal, um tipo misógino e vingativo: no auge do
ressabiamento, telefonou para o ex-marido de Amélia. Identificou-se,
pediu desculpa pelos atos anteriores, declarou-se solidário com a sua
situação de marido enganado e pediu solidariedade para a sua similar
situação de amante enganado. Por palavras hábeis, demonstrou
como ambos tinham sido atirados para a mesma humilhante
condição por uma mesma pessoa, uma mulher volúvel, sem caráter.
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A terminar, indicou pormenorizadamente o local onde ela se
encontrava com o novo namorado.
Leonardo, querendo recuperar alguma dignidade que julgava
perdida, dispôs-se a mostrar firmeza conjugal. Dirigiu-se ao local
indicado e efetivamente apanhou os amantes em flagrante. Uma
moca de Rio Maior, que nessa altura era muito popular nas lutas
políticas norte-sul, foi a ajudante que convocou para dar o necessário
corretivo na ex-mulher. Deixou-a inanimada com escoriações e
hematomas nas pernas, nas costas, no peito e um traumatismo
craniano. O namorado escapou antes que Leonardo pudesse apanhá-lo.
A Polícia tomou conta da ocorrência e o processo da agressão
foi a tribunal em novembro. Depois de ouvir as queixas de uma e as
razões de outro, o despacho do juiz foi claro: admoestava-se o exmarido pela conduta descontrolada, mas tomava-se em conta a
humilhação a que tinha sido sujeito. Verberava-se com ênfase a
conduta traiçoeira de Amélia, causa primeira das posteriores
agressões. Referia-se que, felizmente para ela, já não se apedrejavam
adúlteras, como era de lei nos tempos sagrados relatados na Bíblia.
De nada valeu que o advogado de Amélia lembrasse que não era
ela que estava a ser julgada, que ela é que fora agredida barbaramente,
e que todo indivíduo tem direito a não ser discriminado perante a
Justiça, conforme a Declaração dos Direitos Humanos.
Amélia ouviu uma repreensão verbal por conduta indigna e um
pedido de comiseração dirigido ao ofendido, tendo em conta os
tempos desvairados que se atravessavam. Saiu calada. Sentiu-se
outra vez género menor. Percebeu que os tempos de liberdade e luz
que a sociedade vivia não tinham tocado alguns setores.
Pouco depois, o golpe contra-revolucionário de 25 de
novembro de 75 punha um ponto final nas aspirações progressistas
pós-ditadura de Salazar. Nada que ainda causasse perplexidade a
Amélia. Claramente, o 25 de abril não chegara à Justiça, mas também
já não ia chegar. Três meses depois, aceitou a carta de chamada de
um primo e mudou-se para o Canadá. De vez.
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Julio d’Avila | Tem 18 anos e escreveu o conto “Só
lâmina” baseado em uma história brutalmente real e
universal passada no Brasil. Suas influências são Ferreira
Gullar, Roberto Bolaño e Milan Kundera.

só lâmina

1.

Ela não se interessava pela relação do João Cabral de
Melo Neto com as facas. Nem ela nem a outra. E pior.
Talvez não. Mas, possivelmente, pior. Algo no seu jeito de andar e
falar me fez pensar que elas nem soubessem quem é João Cabral de
Melo Neto ou que ele gostasse de facas e morou em Sevilha. Mas
acho improvável. Ele deixa bem claro que morou em Sevilha. Não há
ambiguidade nenhuma. Quase puxei minha edição de bolso mas,
sendo o caso que nenhuma das duas tinha interesse por facas ou
Sevilha, ficamos sem assunto rapidamente. Fui embora.
2. Dois sujeitos que vi de longe me pararam no shopping,
queriam mostrar um vídeo de sua religião. Era esquisito, acreditavam
em uma mãe de Deus ou de Jesus, algo assim. Não gostavam de
homossexuais, nem de mulheres no geral, e desconheciam a obra de
João Cabral. Ficamos sem assunto rapidamente. Perguntei se
queriam dinheiro. Disseram que não. Queriam espalhar sua religião e
ouvir as opiniões dos outros. Mostrei o começo do Cão Sem Plumas
para os dois. Eles me pararam antes que eu pudesse começar e
disseram que cães não tinham plumas. Fui embora.
3. As pessoas da minha sala estão todas de luto, um menino
morreu anteontem. Suicídio. Lembrei da última parte de Agrestes e
do meu pai. Ele não gostava de João Cabral. O menino era
homossexual. Vestiu-se de mulher e pulou do prédio. Não falamos
isso em praça pública. Só que ele se matou. Não sei se por ordem da
família ou da escola, mas alguém censura essa parte.
4. Acho extremamente improvável que esse homem seja
deficiente. Sua camionete diz que ele conserta antenas, entre elas as
parabólicas. E, no entanto, para na vaga de deficientes. Imagino que
ficaríamos sem assunto rápido, então não o abordo.
| página 67 |

| revista gueto · edição especial · direitos humanos e minorias |

5. Eu não lembro da figura do meu pai. Ele se suicidou. Mas
antes fugiu de casa, deixou um cachorro e um par de chinelos
folgados e desgastados. Fugiu de bota. Minha mãe se virou bem, não
precisava dele e eu fui um bom filho. Só a irritava minha semelhança
com ele, mas isso eu descobri tarde demais.
6. O menino que se suicidou parecia ser bacana. Mas não
tínhamos muito assunto.
7. Bertolt Brecht é um bom poeta. Não como João Cabral, na
verdade eles são contrários, um tem boas histórias, como aquela da
prostituta e o outra traz uma faca que é só lâmina, cortante, como
um cirurgião. Não se lê Brecht com João e o vice versa pode ser ainda
mais tenebroso.
8. Eventualmente eu me apeguei mais às facas sim. Não me
lembro em qual ordem, mas sei arremessar, sei amolar, puxo a
lâmina com meus dedos, estico a pele em cima dela, sinto o ligeiro
cortar e meus ossos soltam gases que inalo. Tudo através da faca que
me corta. Uma faca só lâmina. A faca que uso é do meu ex-pai, que
minha mãe comprou para termos assunto.
9. A diretora quer saber se eu ajudei o menino, sabe do
histórico da minha família e viu que ele conversava comigo mais do
que os outros aqui. Comecei a recitar alguns breves poemas do
Museu de Tudo. Ela aguardou e me ouviu, paciente. Depois repetiu a
pergunta. O povo aqui não tem muito assunto.
10. Descobri que meu pai fugiu depois que meu ex-pai fugiu.
Uma faca só lâmina. Na verdade, já desconfiava. Meus olhos tem
telescópios. Ele não parecia tudo isso comigo. Minha mãe casou com
um homem que aceitou fingir ser meu pai, Roberto. Meus telescópios
espiam a rua, minha alma, longe de mim mil metros.
11. O menino se joga e querem saber se tive algo a ver com
isso. Ele gostou da Escola das Facas, talvez seja isso. Era obcecado
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pela professora de espanhol. Eu não. Ela não tinha ido para Sevilha.
Mulheres vem e vão nadando em rios invisíveis, não são nada
demais.
12. Mesmo se tivesse algo a ver com isso, não confessaria. Sou
inconfessável. Minha faca corta minha pele com firmeza e minha mãe
quer saber se o Roberto já mexeu comigo. Inconfessável.
13. Já vi meninos, meninas e toureiros. Já fui um pouco de
todos eles, principalmente toureiro.
14. Ainda estão de luto, vimos uma palestra hoje anti-suicídio,
devemos conversar com nossos próximos, nos abrir para a família e
amigos. Pensei no meu pai. Nos dois.
15. Passeio na biblioteca nos intervalos, ali não entra ninguém.
Reclamo com a bibliotecária, ainda não tem Crime na Calle Relator ou
O Auto do Frade. São graves gafes que um colégio dessa estirpe não
pode se dar ao luxo de cometer. Vejo Fábio. Ele é Roberto,
empacotado e diminuído, e me derruba.
16. Fábio também aporrinhava o menino, mas eu não dou
bola. Tenho minha faca, só lâmina. O dia em que as coisas se
complicarem demais, coloco ele para fugir.
17. A diretora, o supervisor e o bedel conversam comigo. São
os Três Mal-Amados. Acharam uma das minhas facas. Tento recitar
um poemas da Educação Pela Pedra. Me interrompem.
Interromperam Tecendo a Manhã. Mas o menino já mostrou: eles
não sabem o que fazem.
18. Minha mãe quer embolsar minha faca. Explico do Fábio. Ela
agora a quer mais ainda. Dou uma qualquer. Dessas que sumiram da
cozinha. Sinto que cada vez mais, infelizmente, temos menos
assunto.
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19. Meu pai de verdade tinha um sorriso no rosto de dar
inveja. Se eu fosse muito afeito a mulheres, até sentiria essa inveja.
Não é o caso. Ele deixou uma coleção de livros pra trás e Roberto
teve que se virar para dar sentido a todas aquelas obras que
desconhecia, as coisas se embanaram quando comecei a lê-las e ele
só fingia que dormia quando lhe apontava que seus resumos eram
completamente incoerentes. Meus olhos tem telescópios.
20. Amanhã é o velório. Minha mãe não quer que eu vá, não
gosta do que a escola fez comigo. Digo que quero ir para a Escola das
Facas e ela ri, pela primeira vez em muito tempo. Seduziria ela se
fosse afeito a mulheres. Não é o caso.
21. Roberto me ensinou sobre marcas. Fez a primeira. Um
círculo, a chama do cigarro. Feio. Fiz um novo, só lâmina. No
processo, cortei um pedaço do meu saco. Só lâmina. Roberto me
ensinou sobre saco e facas e meninos. Gostava de todos, já tinha sido
todos, principalmente faca. Eu havia sido menina.
22. Me petrifico diante do menino. Paro, e ali sei que ficarei.
Ficarei indefinidamente contemplando meu retrato, eu morto.
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Sandra Maria Godinho Gonçalves | Professora de Inglês e
Mestre em Letras. Já participou de várias coletâneas de
contos: Folhas Verdes, Folhas Livres, Folhas Mortas, Folhas
Fantásticas, Folhas Eróticas, Amores e Infâncias, Projeto
Apparere, Damas do Império, Isso também é preconceito,
apaixonando-se pelas palavras e pela literatura. Seu
romance de estreia é O poder da fé. O segundo livro, Olho
a olho com a medusa, é uma coletânea de contos lançado
em outubro de 2017 pela CJA edições.

o jogo da velha

C

ruz.

Gilmar fecha os olhos e tenta parar de tremer. Não
sabe se por frio ou medo. Range os dentes, acuado num canto da
cela. Acocorado, retesa o corpo e abraça as pernas. Um susto, um
soluço. Nos seus oito anos, ainda não faz ideia que os pais o levam a
um presídio. Não faz ideia que será entregue a um preso condenado
por estupro, não faz ideia que será prostituído por seus pais. Tudo
tinha sido muito rápido: o chacoalho brusco pela manhã na cama
sonolenta, os olhos ainda marejados de sonhos, a pressa para vestir
um short qualquer, uma camiseta sem rasgos e a sandália que deixa
o pé pequeno à mostra e sem proteção. Palavra nenhuma. Aprendeu
que perguntas trazem de volta tapas, socos e pontapés,
especialmente quando o pai guarda o hálito de cerveja na boca suja,
especialmente quando a mãe conserva a maquiagem barata da noite
anterior e o vestido curto que mal lhe cobre as coxas. Gilmar nada
fala, sente apenas a urgência; mais tarde, os sorrisos maliciosos dos
homens mal encarados que o olham como uma suculenta refeição a
ser saboreada. E pressente que algo importante está para acontecer.
Bola.
Uma boa bolada, um acerto justo para selar o acordo entre
carrasco, condenado e a cepa corrupta a qual ele pertence, sem que
ainda tenha noção. Só pode ser. Somente isso para permitir-lhe a
entrada, a entrega, a intriga que surge agora na sua cabeça
embaralhada de ideias e para a qual não há resposta. A agressão
completa, calada e sem nome, urdida na própria família. Porque não
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há nome que nomeie essa entrega imposta que o incapacita de
muitas formas. A pior é o desnorteio, o abandono e a impotência. Da
vida que lhe parece morte, do poço sem fundo do qual ele só conhece
a passagem para baixo, descendo sempre até ser acolhido pela
escuridão. Esse túnel sem luz e mal servido, povoado por animais que
se plantam à sua volta sem qualquer ilusão.
Cruz.
Gilmar abre os olhos em tempo de ver sua camisa ser
arrancada pela cabeça e braços que sobem obedientes. Tem medo,
mas não desconfia do que lhe aguarda. Sente o cheiro de mijo
subindo do chão embolorado, do mofo incrustando as paredes, do
suor saltando do corpo à sua frente, da saliva gosmenta lhe
umedecendo o pescoço. Sente ainda o vulto se deslocar às suas
costas lhe dando passagem. Pensa que está livre, que tudo vai passar,
mas antes que relaxe uma mão enorme lhe puxa os cabelos por trás,
fazendo-o ajoelhar-se no solo imundo. O ritmo de seu coração se
altera, junto com pensamentos que querem negar a miséria que se
aproxima. Em negação sempre, Gilmar fecha novamente os olhos. O
toque brusco da mão perversa em seu corpo não lhe dá trégua, mas
lhe dá asco. Palavra nenhuma. O homem se enfia com força dentro
dele, numa dor infinita que aumenta, e aumenta, e aumenta até ficar
todo dentro do pequeno, apertando-o contra a parede suja. Alguém
lhe tampa a boca para conter o grito e Gilmar desmaia, sem sentir o
gozo satisfeito abafar o cubículo abarrotado de homens que
negociam prazer e morte com a naturalidade dos justos.
Bola.
Bola ele sempre quis para brincar. E saltar. E correr, apesar de
seu nascimento indesejado e da infância arruinada pela podridão, por
esse ambiente de animais que agora ele tem à sua frente. Também
ele se sente um bicho enjaulado. Um bicho que rosna, urra e geme
querendo derrubar grades e fugir por caminhos fáceis. Deixar de ser
presa a servir de alimento a predadores que nunca se curvam aos
crimes. Revoltado, ele sabe que tudo em seu mundo desmorona e se
decompõe. A ingenuidade inclusive. E, acuado, quer fugir à sua sina
sem saber que está condenado a repetir o feito com inocentes iguais
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a ele, sem se resguardar a julgamentos. Não mais. Quer matar mãe,
pai e o homem que agora dorme inocente ao seu lado. Todos
dormem, os selvagens. Só os angustiados não se calam. Então ele
grita incessante para acordar o mundo que nunca acorda.
Cruz.
O agente penitenciário segue a voz agoniada até achar o
menino ensanguentado e sem camisa ao lado de Juvelino no fundo
da cela bolorenta. Chega mesmo a ouvir o resto da promessa que o
detento lhe faz: alimento, videogame e dinheiro em troca do silêncio.
Gilmar ainda treme, mas se mantém impassível, com o olhar fixo no
agente que pede ajuda e explicação. Chega o reforço, mas não chega
o alívio. A repercussão do caos mobiliza o conselho tutelar, assistente
social, psicóloga e juiz, que decide tirar dos pais a guarda que nunca
tiveram. Confrontado, o pai diz que conhecia o homem de longa
data, mas sempre achou que tivesse matado somente a mulher.
Somente. O menino continua acuado como um cão, mas cão
selvagem não volta a domesticado. Não cessa o urro, nem a revolta. É
carro sem freio, alcançado somente pelo submundo que vai arrebatálo para outro nascimento. Um destino certo para o amontoado de
perdas e promessas que não se cumprem. Mocinho e bandido será o
único jogo que Gilmar jogará nesse ambiente de misérias, até todas
as raivas serem expelidas. E os sentidos serem satisfeitos. E a
coragem ser incapaz de lhe apontar um novo caminho.
Jogo da Velha!
Perdi.
Perdemos todos.
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elogio do amaranto
“Mas, dormindo os homens, veio o seu
inimigo, e semeou o joio no meio do
trigo e retirou-se.” (Mateus 13:24)

V

á um pesquisador estrangeiro buscar informações sobre o
Mato Grosso do Sul na Internet e logo descobrirá que a
área desse estado é maior que a Alemanha inteira, que foi
desmembrado do Mato no dia 11 de outubro de 1977 e elevado à
categoria de estado em 1º de janeiro de 1979. Isso depois de ter
tentado emancipar-se de Mato Grosso durante a Revolução
Constitucionalista de 1932, quando, entre julho e outubro, seus
próceres criaram o efêmero estado de Maracaju. Caso ele queira ler
as páginas dedicadas à Economia nos grandes jornais do país e nas
revistas especializadas, aprenderá que o estado é um grande
produtor de soja, e que essa produção é uma grande fonte de divisas
para o nosso país, toneladas e toneladas que fazem grande diferença
no equilíbrio e no saldo positivo da balança comercial brasileira. Mas se
o tal pesquisador buscasse ouvir Gabriel Kaiowá, obteria dele
informações nada ufanistas.
Gabriel Kaiowá mora na comunidade do Pequizeiro que, há
alguns anos, era chamada de favela — quase nada mudou além do
nome, porque ficou decidido que “favela” é um termo que pode
ofender a autoestima dos moradores da área assim designada, e,
logo, tantos os estudiosos das universidades quanto os jornalistas e
os governantes aboliram o termo e o substituíram pela expressão
“comunidade”, esquecendo-se que “comunidade” serve para
designar também o conjunto de moradores de uma área nobre ou os
praticantes de uma mesma fé que semanalmente se reúnem no
mesmo templo. É essa, aliás, a grande utilidade dos eufemismos:
| página 74 |

| revista gueto · edição especial · direitos humanos e minorias |

disfarçar o que não queremos admitir, pois a chegada de uma nova
designação para a área não veio acompanhada de água encanada,
rede de esgoto, creches, postos de saúde, escolas, coleta de lixo e
tantas outras intervenções do poder público necessárias à qualidade
de vida de seus habitantes. A preocupação do Estado com a
autoestima dos moradores do Pequizeiro não foi além da
inauguração de um eufemismo.
Mas, voltando a Gabriel Kaiowá, ele diria ao pesquisador que,
onde hoje é a comunidade, que ninguém pode mais chamar de favela
porque o Leviatã já permite ações por danos morais contra quem
assim o fizer, havia uma aldeia habitada pela nação Guarani-Kaiowá,
povo esse que tinha o pequi, fruta típica do Cerrado, como a base da
sua alimentação. Contou-lhe seu avô, o pajé, que mora no mesmo
barraco que ele, que, quando uma criança nascia, seu pai e seus avós
plantavam cinquenta sementes de pequi, que cresceriam para se
tornar árvores e garantir o sustento do recém-nascido. Ele mesmo
plantara centenas de pequizeiros para sustentar os seus filhos, mas já
não havia onde plantar quando nasceram Gabriel e seus outros
netos, pois o homem branco já tinha se apossado das terras da tribo.
As árvores plantadas em honra ao nascimento do pajé ainda estariam
vivas e frutificando se o homem branco não as tivesse cortado para
plantar soja para exportação. E se tivesse restado ao seu pai terras
para plantar pequis para sustentar a ele e aos seus irmãos, Gabriel
não teria que trabalhar tanto.
O ano que passara fora bom para Gabriel, pois com o pouco de
plantas nativas que ainda se encontram junto aos barracos da
comunidade, conseguira produzir colares de sementes para vender
aos peregrinos que, a caminho do Rio de Janeiro, para prestigiar a
visita do recém-eleito papa Francisco, passavam pela cidade: não só
gente do Paraguai e da Bolívia, mas até canadenses e japoneses em
romaria se encantavam com seu artesanato. Na época da Jornada
Mundial da Juventude — esse era o nome do evento do papa —,
conseguira trabalhar menos, descansar e estudar mais e assim
terminara com louvor o Ensino Médio.
Depois da visita do papa, quando se foram os últimos
peregrinos, voltara à rotina: acordar cedo para ir a pé até a escola,
almoçar lá — não comer em casa é uma grande economia para a
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família — e procurar como arranjar dinheiro: engraxava sapatos,
catava latinhas, vendia colares, pintava paredes, fazia todo tipo de
trabalho braçal que encontrasse na cidade e, ao anoitecer, andava de
volta até a comunidade. Foi nessa época que despontou seu carisma
de líder: conseguiu persuadir quantos trabalhavam na comunidade
para contribuírem para um fundo comum a fim de que se cavasse um
poço artesiano para terem mais fácil acesso à agua. Depois, ensinou
às mulheres a colocarem toda a água de que precisariam no dia
seguinte em garrafas PET em cima de lonas pretas ao Sol: deixando
assim o dia inteiro, o calor fazia a água ferver e matar quantas
bactérias nocivas ali houvesse.
No ano de 2014, ano eleitoral, Gabriel conseguiu um outro
subemprego: cabo eleitoral. Passava todo o dia panfletando a
candidatura de Naamã Felício a deputado federal e à noite dizia à
comunidade para não votar em nenhum dos candidatos que
pagavam aos jovens por seus serviços: os nababos que os
assalariavam eram os mesmos que ocupavam as terras que antes
tinham sido da tribo. Naamã prometia aos jovens que de tudo faria
para gerar empregos na região e integrá-los ao mercado de trabalho,
mas ele mesmo não fora prefeito sem nada fazer em prol dos
indígenas? E se não houvesse tantos jovens desempregados, como
exército de reserva, onde ele conseguiria quem aceitasse dinheiro
para divulgar sua candidatura? Não, as ótimas notas de Gabriel nas
aulas de Sociologia não lhe permitiam acreditar em Naamã ou em
qualquer outro fazendeiro. As lembranças dessas aulas sempre o
desafiavam a encontrar uma maneira de enfrentá-los, conjuntamente
com os jovens da tribo. Mas, como, diante dos armamentos dos
fazendeiros? — perguntava ele aos colegas, e as discussões
terminavam com a turma cantando “Koangagua”, dos rappers
indígenas da banda Brô MC’s, unânime referência na preservação da
língua ancestral.
A resposta para suas indagações veio uma tarde, quando ele e
seus ex-colegas de escola, desempregados, conversavam na entrada
da comunidade: um “gato” — capataz de fazendeiros, encarregado
de procurar mão de obra barata para serviços esporádicos — propôs
levá-los à fazenda de Naamã. O riquíssimo deputado, que valia-se de
máquinas para semear e colher a soja em suas fazendas, gerando
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pouquíssimos empregos, agora precisava de muitas mãos para que
adentrassem nas plantações e arrancassem, um a um, os pés de
amaranto que ameaçavam a lavoura. O dinheiro oferecido era pouco
mas a necessidade era maior, e assim Gabriel e os outros garotos da
tribo aceitaram a oferta. O “gato” viria buscá-los num caminhão
quando o Sol nascesse.
A caminho da fazenda, Gabriel combinava com os amigos, em
língua guarani:
— Ouvi no rádio uma reportagem sobre essa planta invasora.
Os fazendeiros creem que as primeiras sementes tenham chegado ao
Brasil em máquinas de segunda mão que alguém comprou dos
Estados Unidos. Essa planta é forte e resiste aos venenos que os
fazendeiros usam contra outras plantas indesejáveis. No Tennessee,
houve casos de fazendeiros que perderam toda a safra de soja
porque a planta se alastrou, cresceu mais que os pés de soja e sugou
a água e os nutrientes necessários à lavoura. Por isso, eles estão com
medo que ela se espalhe pelo Brasil. Então, nós vamos lá arrancar
essas plantas como eles mandaram, mas vamos esconder sementes
delas nos nossos bolsos. E deixar cair algumas delas pelo caminho.
— Por quê, Gabriel?
— Josué, você lembra quando o professor de Sociologia exibia
para a gente os filmes de Charles Chaplin?
— Sim, a gente ria muito.
— Lembra do filme “O Garoto”? Carlitos resolveu cuidar de um
menino órfão. E para terem o que comer, o garoto jogava pedras nas
vidraças e Carlitos chegava depois com os vidros para substituí-las.
Do mesmo modo, não podemos deixar que o amaranto seja
eliminado. Enquanto houver amaranto, eles terão que contratar
gente para arrancá-lo das plantações, pois seus tratores e
colheitadeiras não podem fazer isso sem destruir a soja. Enquanto
houver amaranto, teremos trabalho a fazer.
De volta do trabalho, de posse das subversivas sementes,
Gabriel decidiu que, no dia seguinte, iria à cidade pesquisar sobre a
planta invasora. Todos os jovens passaram o dia esperando as
novidades que ele lhes traria.
Ao cair da noite, Gabriel voltou e lhe deu as esperadas notícias:
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— Alvíssaras! O amaranto não é uma planta nociva nem
venenosa. Aliás, é um alimento nutritivo. Era a base da alimentação
dos incas. É como o caruru, aquela planta que os nordestinos usam
na salada. Mas o agronegócio é burro demais para pensar nisso.
Vamos plantar essas sementes junto aos nossos barracos, em nossa
comunidade, e vamos usar suas folhas e seus grãos na nossa
alimentação. E, de vez em quando, jogaremos sementes nas
estradas, no pouco de mata que ainda resta. Nós não podemos
invadir as fazendas para tomar de volta as terras que os fazendeiros
roubaram do nosso povo, porque eles nos matariam com suas armas
ou nos jogariam na cadeia. Mas onde nós não podemos entrar, o
vento pode. Não há matador algum que atire no vento nem policial
algum espancará as tempestades. O vento será nosso vingador.
Quando o amaranto expulsar os fazendeiros daqui, entraremos lá e
nos apossaremos das terras onde viveram nossos antepassados e
novamente faremos grandes aldeias, e plantaremos cinquenta
pequizeiros para cada criança que nascer.
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em nome do pai, amém

M

irjam escolhe a pedra mais próxima para conseguir dar
um passo adiante. Procura por ele. Não está fácil
caminhar no deserto sem saber para qual lado ir. Talvez se eu
concentro minha força nessa direção, possa achar um jeito de sair
daqui. Pensou ela. Como uma barata tonta que acabou de levar uma
borrifada de veneno, tateia o pó para saber onde está. Uma pedra,
outra. Joga seu corpo para o lado direito e tenta caminhar para
frente, mas logo se depara com uma barricada de terra seca que a
impede de continuar nessa direção, então joga o corpo para trás, a
fim de tentar tomar outro caminho, mas é impedida por algo que
nem ao menos sabe o que é. Era o vento. Acredita ela. Simula o rosto
dele por todos os lados. Não sabe ao certo se Mathias realmente está
ali ou se somente pensa sobre ele. Procura tocar seu rosto para ter a
certeza da realidade, mas sua mão não encontra nada além do ar
carregado de poeira. As pedras que estão no chão a ajudam a tomar
impulso e se virar para a esquerda. Ela consegue distanciar-se um
pouco de onde estava e aproveita para sair. Simplesmente corre para
não ficar parada. Chora. Suas lágrimas misturam-se com o pó do
deserto e deixam seu rosto sujo de estrelas. Mirjam procura abrigo.
O sol brilha mais forte do que nunca e reflete seus sonhos largados
em uma esquina de sua cidade. Mas qual cidade? Ela tem dúvidas.
Está bastante desorientada e não tem certeza se ainda vive com seus
pais ou se já se mudou para a nova casa, longe de todos. Sobre sua
cabeça voam pássaros, e todos que estão abaixo parecem
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abandonados como carniça para os urubus - Eles veem tudo o que
acontece no chão do deserto. E assim continua procurando abrigo. E
procurando por Mathias. Ela passa sua mão sobre o rosto, impedindo
que o suor caia sujo em seus olhos. Abrindo-os novamente, percebe
que não está só. Tem uma sensação estranha de estar perdida entre
muitas outras pessoas, como se estivesse sentindo-se abandonada
sem referência de onde, nem de quando. Ela procura por um rosto
conhecido para acalmar-se. Seria o Mathias aquele homem de camisa
estampada? Ou então aquele outro que vem correndo com os
cabelos brancos pisando sobre pedras, desviando dos restos de
deserto? Ou ainda aquela pessoa de costas que conversa com um
grupo de crianças, seria ela o Mathias? O meu Mathias. Grita ela.
Desorientada. Mirjam continua passando as costas das mãos em seu
rosto, pois o suor aumentou. Não sabe ao certo se já caminhou
minutos, horas ou dias, mas continua. Até se deparar com uma
floresta de árvores secas, dentro das quais pôde abrigar-se,
esconder-se do sol, das pessoas. Mirjam senta-se na base de uma das
árvores. Ela parece esgotada de tanto correr, de tanto buscar a rua
que a levaria de volta para a cidade. E para o Mathias. Com as duas
mãos abertas, esconde o rosto entre as pernas, e soluça. Tal qual
fazia quando seus irmãos gritavam com ela na brincadeira de
infância, ou então como quando tinha que explicar aos seus pais
sobre algo que havia feito de errado. Tal uma criança que se esconde
colocando seu rosto molhado entre as pernas.
***
Mathias correu para dentro de seu quarto assim que soube o
que estava acontecendo. Eles invadiram a cidade. É preciso protegêla. Atrás da última porta de madeira de seu guarda-roupa, a arma
antiga usada por seu pai durante a última guerra era tida como uma
espécie de relíquia histórica e, ao mesmo tempo, uma garantia de
segurança pelo que sobrou da família. Mas ele nunca pensou que, de
fato, fosse necessário usá-la. Tinha repulsa, porque sabia que foi
através dela que perdeu seu pai. Sem muito pensar, de frente para a
arma, Mathias aciona o dispositivo que a abre para que a munição
possa ser colocada. De uma hora para outra. Assim, Mathias coloca
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um pente de bala dentro da arma, fecha a parte superior e olha-se
diante do espelho. Era como se visse seu pai chegando em casa
depois de anos ausente. Era muito novo quando isso aconteceu, mas
ainda se lembra de sua mãe sozinha sentada na frente da janela da
sala esperando pela volta de seu marido. Todos os dias, depois de
servir o café para os filhos e levá-los para escola, ela colocava-se
diante dessa janela com seu tricô e via o sol nascer e morrer. Dessa
forma, o tempo foi passando até o dia em que, realmente, ele
retornou. Veio lentamente caminhando da mesma forma como
partiu. Porém, conforme ia aproximando-se foram percebendo que
esse homem havia envelhecido. Talvez a barba, talvez os cabelos
brancos. Os anos de guerra. E assim, carregando essa mesma arma
que agora segura Mathias em frente ao espelho de seu quarto,
voltou seu pai. A sensação de tê-lo em casa fazia com que Mathias
vivesse um período de muita alegria, principalmente por ver sua mãe
tão contente como estava. Durou uma semana apenas. No sétimo dia
de seu retorno, o pai de Mathias na beira da cama. Um tiro certeiro,
apenas um e nada mais, no céu da boca, exatamente como ele
aprendeu nos anos de guerra. A família não foi suficiente para
mantê-lo vivo diante de tudo que havia vivido nesses últimos anos. A
guerra devastou a única opção de vida que restava a ele. Tudo isso
diante de todos, depois do jantar. Mathias se vira para não pensar na
imagem de seu pai voltando com a mesma arma que também tirou
sua vida. Agora ele a armou, preparado para ajudar a proteger a
cidade. E foi assim, pela porta de sua casa, que Mathias viu Mirjam
pela última vez.
***
O fato é que não existe mais a cidade em que Mirjam vivia. As
ruas que ali existiam viraram pó. Um não-lugar que se mistura aos
lugares de antes. Os prédios, as lojas, as casas, as pessoas que iam e
vinham por ali. Nada mais parece estar no lugar. A cidade foi
colocada em uma caixa de sapato transformada em pequenas lascas
de vidro e alguém mexeu a caixa até não mais distinguir os pedaços.
Dentro dessa caixa de sapatos está Mirjam. Devastada, quebrada em
mil cacos que nunca mais poderão juntar-se e formar o que ela tinha
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antes. A cidade não existe mais. Algo que parecia improvável
aconteceu: uma cidade apagada. Pouco antes de desaparecer por
completo, já sob ameaça, os moradores da cidade, de forma
desordenada, começaram a correr para os supermercados e
acabaram com todos os produtos. Compraram tudo o que viam pela
frente para garantir o possível tempo difícil que viria pela frente.
Combustível era artigo de luxo, não existia mais nos postos de
gasolina. A notícia repercutiu muito rapidamente e espalhou-se como
fogo no palheiro: as cidades ao redor não mais teriam relações
diplomáticas com esses habitantes. Isso significava o fim. Como
sustentar uma população inteira sem poder se relacionar com as
cidades vizinhas? O que fazer com os produtos em excesso que eram
comercializados ao redor? E as pessoas? Aos poucos, o que era uma
cidade foi quebrando-se, pedaço por pedaço, até tudo virar pó. O
mesmo pó onde Mirjam procura abrigo, escondendo-se do sol,
chorando com as mãos escondidas entre as pernas, buscando um
caminho nesse labirinto de árvores secas e carcaça de bicho morto,
embaixo dos sobrevoos de pássaros que veem tudo de cima. Procura
por Mathias. Tudo em nome de alguma coisa, em nome de alguém,
em nome de deus. Em nome do pai. Amém. A cidade não mais existe
em nome de alguém. Uma pessoa, uma entidade, um grupo de
pessoas. Pouco importa. A cidade não existe mais. Ou melhor, existe
dentro de uma caixa de sapatos. Virou pó. Cacos de vidro. Pessoas
andando ou correndo para todos os lados sem saber exatamente
para onde. Um labirinto de poeira entre árvores secas que invadiram
o deserto. Em nome de alguma força, alguma crença. Não existe mais
diplomacia entre as cidades próximas. Não existe mais o que tolerar
um do outro. Apenas não existe mais. A cidade não existe. Mais.
***
Mathias salta com sua arma para a rua, correndo em direção a
algo que nem sabe ao certo o que é. A guerra tem disso. Muitas vezes
as pessoas perguntam-se nesses momentos o que estão fazendo. Em
nome de quê? De quem? Por qual motivo nos envolvemos com
situações nas quais não encontramos um sentido claro. Histeria
coletiva. No caso de Mathias, ele lutava por sua cidade. Por ele e por
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Mirjam. Com essa nova guerra, ela foi expulsa da cidade: tinha outra
origem. Fronteiras fechadas. Não podiam ficar juntos nas mesmas
ruas. O governo havia decretado apoio aos fanáticos e, dessa forma,
todas as cidades ao redor decretaram guerra. Invadiram e foram ao
ataque. Começaram pelas crianças. Era impossível ficar apático
vendo essas pessoas vindas de fora, batendo forte nos portões das
escolas até conseguirem entrar, passando pelos corredores com suas
armas levantadas, atirando para dentro das salas de aula liquidando
com os pequenos. Alguns atiradores, a fim de se certificarem que
todos haviam morrido, entravam para liquidar aqueles que ainda se
mexiam. Assim, em nome de alguém, de alguma coisa, alguma
entidade, de deus talvez, acabavam com os gemidos que ainda
ouviam. Depois foi a vez dos comerciantes. Da mesma forma,
passavam atirando para todos os lados de dentro de seus carros e
gritando cânticos de suas origens. E assim seguiram arrasando com
quem e com o que viam pelas ruas. Em nome de alguém, de alguma
coisa, alguma entidade. Deus, quem sabe? Mathias se escondia da
forma que podia tentando ao menos se defender. Estava já na rua,
com sua arma, tentando entender o que acontecia. Precisava apenas
defender sua cidade. Ao lado de seus amigos, que também saiam
pelas portas de suas casas, Mathias corria. Passava pelos grupos de
fanáticos atirando nos comerciantes e procurava acertá-los. Cada
bala que saia de sua arma era como se escutasse seu pai chamando
por ele assim que entrou em casa depois da guerra. Filho, voltei.
Sorria o pai. E de dentro da casa corria Mathias para seu encontro.
Apenas uma semana passaram juntos, e o céu da boca todo aberto. A
bala havia ficado cravada na parede do quarto. Saiu pela parte de
trás da cabeça. Mathias viu tudo. Ouviu. Ainda escuta o tiro. O
mesmo que agora dispara contra os invasores de sua cidade.
Invasores? De quem é essa cidade? O governo apoia os fanáticos e
isso manchou a relação com todos ao redor. Nenhuma cidade
sobrevive sem estar apoiada na outra. Simbiose. Assim, sua cidade foi
cedendo. Mathias corria desordenadamente para os lados, gritando
sua origem. Em nome do pai. Amém.
***
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Tal uma criança que se esconde colocando seu rosto molhado
entre as pernas, Mirjam está perdida entre a poeira do deserto. Em
um não-lugar. Não há mais a cidade em que vivia com Mathias e não
há mais a estrada que a levaria de volta de onde veio. Uma espécie
de limbo dantesco. Em nome de alguma entidade, de alguém, de
alguma coisa, de deus talvez, a deixaram sem alternativa senão
colocar as mãos no rosto e esconder-se entre as pernas. Pensa em
Mathias sorrindo para ela pela primeira vez sentado na cadeira da
universidade. Ela correndo para contar às amigas que havia
conhecido alguém. Os quatro amigos sentados em uma mesa de bar,
conversando sobre música. Já haviam planejado quais seriam os
pares a serem formados: Mathias com a amiga, ela com o amigo.
Porém, no meio da conversa Mathias e Mirjam foram ficando mais
próximos. Mesmos gostos por cinema, por música, por museus. E a
boca secava quando ele falava perto dela. Nos primeiros encontros
não falavam o mesmo idioma, mas logo se entendiam. E aprenderam
as palavras necessárias até que inventaram uma língua própria que
somente eles conheciam. Muitas vezes deitavam juntos no chão de
terra olhando as estrelas, nomeando uma após a outra, do jeito
deles. Contavam suas histórias. O pai de Mathias durou apenas uma
semana depois que retornou da guerra. Céu da boca. E Mirjam
chorou junto a ele quando se lembrava desse dia. Simbiose. Onde
está Mathias? Desesperou-se ela. E continua com a cabeça baixa
entre as pernas chorando a terra que sai de seus olhos. Ela o viu pela
última vez: saia pela porta de sua casa, arma em mãos, olhando para
todos os lados, certificando-se sobre qual caminho deveria seguir. Ela
já estava dentro do carro sendo levada pelos oficiais que apoiavam os
fanáticos. Não podia mais ficar na cidade. Seus olhos gritavam o
nome de Mathias e pedia para que ele olhasse para ela mais uma vez.
Porém, ela não viu quando ele olhou. Os oficiais já haviam pedido
para ela abaixar a cabeça e ficar quieta dentro do carro. Mathias a viu
pela última vez sendo levada por eles. Não tem mais lágrimas.
Apenas pó, que o vento trouxe.
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furto famélico

O

330 acabara de passar. Carolina encarava a crua verdade:
perdera o ônibus que a levaria para o outro lado da
cidade, para a sua casa. Bairro afastado. Mantido na periferia da
cidade. Parecia até um esforço proposital das autoridades para os
deixarem afastados de toda a vida da cidade. Não teriam direito de
participar, apenas olhariam de longe. Perdera o ônibus porque a
patroa não a deixava sair cinco minutos mais cedo, como a anterior.
O 330 passava, pontualmente, às 17h55, mas ela só tirava o uniforme
de empregada doméstica, imposto pela dona da casa, cinco minutos
depois. Perderia o ônibus, sempre. O próximo... 18h55.
Anoitecia com rapidez nessa época do ano. Carolina olhava
para o ponto de ônibus. Estava deserto. Todos os moradores daquele
bairro andavam em carros. O transporte público era destinado aos
empregados. Todos tinham pegado o ônibus que perdera e, vendo-se
ali sozinha, abraçava-se com os próprios braços. Carros passavam e,
através dos vidros escurecidos, não conseguia ver o rosto das pessoas
que estavam dentro deles. Imaginava como seria estar dentro de um
carro no momento. Chegar em casa mais cedo, sem precisar parar
em tantos lugares e sentada em um banco realmente confortável.
Estava exausta. Não conseguia pensar com clareza, sua cabeça
latejava. O pior era a dor sentida nos braços e nas pernas. Dor que se
expandia como se algo infectado estivesse dentro das suas veias, ou
de seu coração. Algo bombeava a dor do trabalho por todo o seu
corpo. Vendia sua força de trabalho, não havia mais o que vender.
Visualizava a sua casa. Ocuparam um apartamento de um velho hotel
da cidade, que estava abandonado. Os donos não apareciam, o
advogado do grupo a que se unira disse que eles não pagavam
impostos. Apenas mantinham o prédio ali. Cheio de pó e abandono.
Entrara com seus filhos e ficara. O perigo era que seria despejada.
Todos que ocupavam foram ameaçados. Estavam contradizendo a lei.
Mas que lei é essa que permite que os prédios fiquem abandonados
enquanto suas crianças choram nas ruas? Que lei é essa que não
protegia Carolina da patroa?
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Ela fazia de tudo para assustá-la. Dizia que ela tinha sorte.
Sorte de ter uma patroa tão boa que a aceitava daquele jeito. Nunca
mais encontraria outra como ela. Carolina olhava para baixo, com os
pulsos fechados. Segurava-se porque pensava nos rostos dos filhos,
pensava na comida que eles precisavam, pensava em seus cadernos
abertos e na chance que estava dando a eles. Eles estudariam.
Venceriam na vida, teriam o que comer e uma cama confortável para
deitar. Aquela vida de felicidade tranquila dos proprietários, eles
também receberiam. Carolina certificava-se disso. Olhava no fundo
dos olhos dos meninos e dizia a eles que não se importava com o que
escolhessem, mas que deveria estudar. Senão aguentariam
humilhação, como ela fazia.
Um homem passou pelo ponto de ônibus e a olhou. Parado em
um poste adiante, assobiou e acenou para que se aproximasse. O
coração de Carolina palpitava, nervoso. Mais um homem
desavergonhado. Chamara novamente, ansiava pela atenção, chamavaa de “morena”. “Morena” bonita. Carolina levantara-se, agarrara a bolsa
e começara a andar. O homem transformou-se. Tornou-se besta. Seu
rosto possuía a expressão do homem branco frustrado, uma expressão
de ódio e animalidade. Agora a chamava de outras coisas, coisas piores.
Carolina começara a correr. Ao atravessar a rua, pegou o primeiro
ônibus que passou, do outro lado da avenida.
Não sabia para onde ia. Ofegava, suas mãos tremiam.
Perguntou ao motorista para onde iam. Iam para longe de sua casa,
longe de seus filhos. Pediu para sair, estava indo em direção contrária
a sua. O motorista não se deu ao trabalho de olhá-la. Apenas
manteve seu tom de voz arrogante, grosseiro. Disse que ela teria que
pagar a passagem se quisesse sair. Teria que passar pela catraca.
Ao encostar o cartão, viu que não tinha mais dinheiro. Não
tinha como pagar a passagem. Estava presa ali. Percebeu que o
motorista não estava do seu lado. Justo ele, que também estava na
classe dos trabalhadores, que também sofria humilhação de seus
superiores. Claro que ele considerava-se melhor do que ela. Carolina
olhou com raiva para aquele rosto inquietante, com um toque de
bestialidade como o do homem que a perseguira. Não aturaria mais
nenhum abuso de homem não, já sofrera o suficiente com o padrasto
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e com o pai dos seus meninos. Ele eram sempre assim. Sempre se
achavam melhores do que elas.
Não precisava da ajuda dele. Pensaria em alguma coisa e
descobriria o que fazer, como sempre acontecia. Sentou-se no banco
próximo à catraca, nos bancos reservados aos idosos e moças
grávidas. Pediu a Oxalá que a ajudasse. Estava sozinha no mundo e
precisava voltar pros filhos. Eram pequenos. Um tinha sete e o outro,
cinco. Estavam sozinhos no quarto que ocupavam. Avisaria as amigas
do prédio, se ao menos tivesse um celular.
Olhou para o assento, ao seu lado, que estava vazio. Uma nota
de 20 reais jazia, solitária, entre o vão do assento e a janela. Deveria
pegar? Com esse dinheiro, conseguia pagar a viagem e ainda
conseguiria comer alguma coisa. Sua barriga doía. Imaginava seu
estômago se contorcendo, se consumindo para que o corpo
continuasse a viver. Estava fraca e apenas com o pensamento da
comida, sua boca já começava a salivar.
Comer era um direito humano, certo? Ela também era uma.
Não a tratavam como um ser humano, mas ela nunca se esquecia de
que era uma também. Assim como a patroa e o motorista de ônibus.
Também precisava comer. Também precisava receber respeito.
Apavorada por estar cada vez mais longe de casa, entregou o
dinheiro ao motorista, à espera do troco.
Saiu do ônibus e encontrou-se sozinha novamente. A noite
caíra e a rua esvaziara-se. Apenas uma barraca de coxinha jazia ao
lado do ponto de ônibus abandonado. Comprou o que pôde com o
dinheiro que achara. Comprara pra si, mas sabia que deixaria várias
sem serem comidas, apenas esperando por seus filhos. Eles ficariam
imensamente felizes quando a vissem chegando em casa com esse
presente. Sorririam e a abraçariam. Aquela imagem a faria aguentar a
demora do ônibus.
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justa medida

F

oi o marido que voltou para casa mais cedo aquele dia.
Deparou-se com um homem em seu apartamento. Pelo
uniforme — um macacão azul e amarelo —, era evidente que se
tratava de um prestador de serviços. Ele já estava prestando os seus
serviços com uma trena profissional de ao menos dez metros de
comprimento. Nada disse quando o marido chegou, e este tampouco
foi além de um educado “boa noite”, embora tenha disfarçado um
sorriso ao levar sua valise de documentos ao escritório. Também
deixou lá o casaco e retornou à sala de estar, onde o prestador de
serviços media cada detalhe com a sua trena, depois anotava as
medidas a lápis na caderneta oficial que levava no bolso de trás da
calça. O marido observava, com certo encanto, a exatidão técnica do
prestador de serviços. Mal esperava a hora que a esposa chegasse
para ver também. Havia um método naquele trabalho, muito belo e
apurado, expressado por seus movimentos metódicos e pela rigorosa
metodologia dos cálculos.
Para citar um exemplo, ele primeiro identificava a parede a ser
esquadrinhada e passava o monóculo de precisão pela superfície
inteira, tomando o tempo necessário, nem um minuto a mais ou a
menos. Depois caminhava até uma das suas extremidades, observava
a junção com a outra parede, tocava-a com a ponta de um nivelador
para se certificar de que o prumo estava correto e de que o
revestimento era suficientemente liso. Então se dirigia à extremidade
oposta, fazia as devidas averiguações, encaixava a ponta da trena,
esticava-a com perícia até o outro lado, travava o mecanismo,
anotava a medida provisória, depois recolhia a fita da trena e invertia
a ordem, puxando a ferramenta no sentido oposto para confirmar
que estava correto. Repetia o processo próximo do rodapé, no meio
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da parede e quase tocando o teto, calculava a média de todas as
parciais para, só então, anotar na caderneta a dimensão definitiva.
O método era bastante similar na averiguação do pé direito,
exceto por pequenos ajustes que possibilitassem conferir a altura em
vez da largura. Media-se a parede de cima a baixo em três pontos
distintos (extremidade esquerda, meio e extremidade direita), depois
de baixo para cima, tirava-se a média e os números eram anotados
com precisão milimétrica no campo da caderneta correspondente a
eles.
Além das paredes, era tarefa do prestador de serviços medir tudo o
que diz respeito à estrutura arquitetônica do interior do imóvel: piso, teto,
forro, tubulações, sancas, janelas, portas, soleiras, dutos de ar
condicionado e/ou de ventilações convencionais, colunas, possíveis
varandas, vigas, caixas de luz, divisórias em geral (provisórias ou
definitivas, excluídas divisórias móveis como biombos, cercas para
animais, chiqueirinhos de crianças etc.), passagens, peças chumbadas,
escadas fixas de alvenaria, madeira e/ou metal, corredores, corrimãos,
vasos sanitários e assim por diante. Na sequência ele deveria medir
móveis que compõem a estrutura decorativa e/ou utilitária da habitação,
de cunho pessoal, tais como armários embutidos, armários não
embutidos, camas, mesas, aparadores, cadeiras, sofás, estantes,
gabinetes, pias, berços, tanques, baús, poltronas, escrivaninhas, raques,
adegas climatizadas embutidas ou não climatizadas embutidas,
prateleiras, escadas fixas, peças afixadas com parafusos, banquetas, pufes,
bancos, divisórias móveis em geral como biombos, cercas para animais,
chiqueirinhos de crianças e demais elementos utilitários ou decorativos
que se compreendam na categoria de mobiliário. Em terceiro lugar
estavam previstas as medições de aparelhos eletrodomésticos e outros
recursos técnicos ou utilitários não mobiliários, tais como computadores,
televisores, geladeiras, fogões, coifas, cafeteiras, liquidificadores, fornos
elétricos, batedeiras, frigobares, adegas climatizadas móveis ou não
climatizadas móveis, lavadoras de roupas, lavadoras de louça, varais,
secadoras elétricas, tostadeiras, rádios-relógios, grelhas, relógios de
parede, relógios-cuco com ou sem pêndulos e quaisquer outros bens
eletrônicos ou não que possuam primordialmente utilidade ferramental e
não se classifiquem como mobiliário. Em quarto e último lugar entre as
obrigatoriedades técnicas do prestador de serviços se destacam as
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averiguações dimensionais dos objetos de uso pessoal, públicos ou
particulares, tais como roupas em geral, roupas de cama, roupas de
banho, escovas de dentes, escovas de cabelos, chinelos, talheres, loções e
cremes, vidros de perfume, caixas de remédio, objetos de prática sexual,
cadernetas, notebooks, bicicletas, secadores de cabelo, joias, portas-treco,
bijuterias, material de escritório, brinquedos infantis (não sexuais) e todo e
qualquer objeto de uso pessoal que se localize no interior do imóvel
inspecionado. Antes de protocolar o serviço como finalizado, o prestador
pode conferir as medidas físicas corporais dos proprietários, moradores
e/ou principais frequentadores da habitação — esta etapa é opcional,
embora o Órgão Responsável sugira que seja executada sempre que
possível, mesmo que sem motivos justificáveis, cabendo ao prestador a
autoridade de decisão final sobre o serviço.
O prestador havia iniciado seu trabalho no apartamento do
casal durante o dia e ainda executava as medidas iniciais quando a
esposa encontrou o marido admirando a destreza daquele homem.
Ela nunca se deixara tocar pela vocação à prestação de serviços, mas
de imediato se encantou com o que se realizava diante de seus olhos,
em seu próprio — e quase sempre ignorado — apartamento.
O casal decidiu não cozinhar naquela noite para que pudessem
assistir à prestação de serviços que lhes fora dedicada, uma vez que
desconheciam quanto tempo duraria. Queriam aproveitar o máximo
possível. Pediram uma pizza e ofereceram ao prestador um pedaço,
que foi recusado de maneira extremamente profissional. Não deveria
misturar trabalho e socialização, foi o que o casal pensou, já que o
homem nada dizia. Ele simplesmente continuava a medir e a anotar
com a exatidão e a atenção próprias de seus serviços.
O casal adormeceu no sofá. Despertaram de madrugada e, na
ponta dos pés, encaminharam-se ao quarto. Não queriam perturbar
o repouso do prestador de serviços, que com muita simplicidade
deitara no chão da sala e, ainda de macacão, dormia de barriga para
cima. A trena subia e descia em seu peito com uma tranquilidade
contagiante.
Despertaram junto com o sol e correram a dar uma segunda
olhadela no soninho de missão cumprida do prestador de serviços,
mas ele já estava de pé e retomara a labuta com a trena e a
caderneta. Não respondeu ao bom dia do casal, concentrado que
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estava nas medições. Tampouco aceitou uma metade de pão com
manteiga ou uma xícara de café. Com esse amargo pesar é que o
casal foi trabalhar naquela manhã, deixando para trás o prestador de
serviços, que em breve terminaria a primeira etapa das suas
medições, tamanha a sua eficiência.
O dia passou arrastado. Mas é claro que marido e esposa
criaram oportunidades de, com orgulho, comentar com os colegas de
trabalho o que se passava em seu apartamento. E com isso
provocaram invejas de todos os gêneros. Sentiam-se abençoados.
Então combinaram uma desculpa nas respectivas empresas com as
quais colaboravam para conseguirem sair do escritório uma hora
mais cedo, desejando chegar em casa o mais rápido possível para
acompanhar de perto os serviços do prestador.
Ele já havia terminado a medição das paredes, teto e piso do
apartamento inteiro, e iniciara em sua caderneta a segunda seção.
Não dava para ter certeza do que tinha sido inspecionado ao longo
do dia, pois o homem era tão cuidadoso que ninguém notaria por
onde passou sua trena indefectível.
O casal esquentou o restante da pizza no micro-ondas e dessa
vez adormeceu sobre a pequena mesa da cozinha, pois era naquele
cômodo que o prestador trabalhava, abrindo e fechando gavetas,
medindo as larguras, alturas e profundidades, calculando médias e
anotando cada detalhe nos campos específicos da caderneta.
Dormira debaixo da pia, com a trena sobre o peito e uma expressão
satisfeita no rosto.
Ao raiar do dia, marido e esposa, amanhecidos e duros como o pão
velho que comeriam em breve, saíram à procura do prestador, que
esquadrinhava os armários da despensa. O marido segurou as mãos da
esposa e, diante do café fumegante, rezaram juntos para que o homem
ficasse ao menos um dia extra, acaso eles fossem merecedores. Saíram
para trabalhar com a esperança pulsando no peito.
Suas preces foram atendidas. À noite, quando abriram a porta
de casa, encontraram o prestador de serviços conferindo as medidas
das toalhas de banho e de mesa penduradas há dias no varal.
Optaram por nada comer. Não que fizessem jejum para pagar
promessas ou para cumprir penitências; simplesmente não queriam
perder um segundo sequer do trabalho incrível que se realizava
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debaixo do seu teto. Caíram de sono ao pé da cama, enquanto o
homem de macacão azul e amarelo puxava cuecas e calcinhas do
armário para as medir com a sua dedicação incansável.
Não o encontraram na manhã seguinte. Não estava no quarto,
não estava na cozinha, não estava nem mesmo na garagem do
prédio, conferindo as dimensões da única vaga de estacionamento.
Foi difícil esconder a tristeza na firma. Os colegas os consolaram
como foi possível. Disseram o óbvio: eles sabiam que assim haveria
de ser. Não tinham razão para ficarem tão deprimidos; era como o
protocolo previa. Sentiam muito, mas o óbvio às vezes precisava ser
dito. Porém era ainda tristeza que o casal sentia quando, à noite,
retornou ao apartamento, e a tristeza piorou porque ele estava vazio,
sem qualquer inspeção revigorante.
Passaram uma semana tediosa. Tinham somente um ao outro
como companhia e nada para fazer, com exceção daquelas mesmas coisas
que faziam desde sempre e que já não apresentavam a menor graça.
Exatamente sete dias úteis após a partida do prestador de
serviços, numa manhã iluminada, a campainha tocou. O marido
largou no pires o pedaço de pão com manteiga mordido e foi
atender. A esposa sequer levantou a cabeça.
À porta estavam dois oficiais vestidos com impecáveis
uniformes azuis, de botões dourados e insígnias amarelas bordadas
diretamente no brim. Um deles colocou as mãos nos ombros do
marido, virou-o de costas e o conduziu ao hall do elevador. Enquanto
o segundo oficial marchou até a mesa da cozinha, esperou a esposa
engolir o último gole de café e a acompanhou também ao hall, com
as mãos em seus ombros. O marido e o primeiro oficial já tinham
descido. A esposa e o segundo oficial tomaram o elevador seguinte.
Se hoje tivéssemos condições de voltar àquele apartamento,
encontraríamos espalhadas pelo chão e pela superfície dos móveis
camadas finas de poeira fina, camadas grossas de poeira grossa,
irregulares, mais estreitas no meio dos cômodos, mais espessas nas
bordas e nos cantos.
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Viviana Martins | Mulher, periférica, enxerga a vida de
uma forma trágica, mas tenta transformar a coisa toda
em algo poético. É formada em Psicologia e trabalha em
ONGs desde sempre como arte educadora. Viu vários
novos meninos messias irem, sem voltar. Para eles e
elas, deseja a glória de um mundo mais justo.

não voltará

V

ó já profetizou: vai ser messias. João Messias, moleque
doido, pé na lama, canela cinza, destino cana, primeiro
filho de mãe adolescente, estatística presente, mas já ensinou a vida
a não temer. Temer mata mais do que pistola. Então, coragem.
Filho de Maria Eduarda com alguém que fugiu para não
assumir, o pai abortou antes dela a missão. Normal. Um filho no
ventre é coisa sagrada, pelo amor de Deus, não tira, não. Deixa a
criança, deixa viver, coisa do inimigo é matar um inocente que não
pediu pra nascer.
E assim foi.
O Messias crescia em entendimento, desenrolando várias fitas
e perdoando as ofensas assim como tem ofendido, setenta vezes
sete, muitas vezes. Aos nove anos conhecia todas as pessoas, todas
as entradas, todos os esquemas, todas as ciladas, os campeonatos
ganhos pelo Corinthians, a moto mais rápida, algumas bolsas
femininas, alguns aparelhos de celulares, ele conhecia as letras do mc
Livinho, a agonia da mãe sozinha, o sabor do salgadinho de um real, a
padaria, os que sobreviviam e os que faziam sua passagem através da
passagem policial. Não era rico em formosura, passava despercebido,
mais um menor abandonado no destino. Lia pixo, desconhecia a
norma culta da língua portuguesa. Beleza.
A Vó era pique Deus. Vó dava de comer, dava de carinho, dava
algumas surras, Vó preta assistindo Faustão, depois do frango e
macarrão, como é boazinha, Vó. Se aposentou dia desses, deu até o
testemunho na igreja, deu até o dízimo, deu até um hino, deu até banho
no Messias menino para mostrar pra vila inteira que agora era ela que
cuidava dele para a mãe ir trabalhar. Maria agora era de maior, arranjou
marido trabalhador, alugou uma casa no Jardim Irene e na mudança
deixou o Messias com a mãe, porque o Zé olhava cismado para a
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criança, não era filho seu, era encapetado o moleque, era ruim, o
moleque. Deixa com sua mãe até a coisa melhorar, depois a gente trás
ele para cá. E como o Messias lembrava o pai, ficou com a Vó.
Até desenvolveu o Messias. Vó Preta dava banho todo dia,
dava pão com manteiga, dava almoço, levava pro culto, prometeu
computador se conseguisse o crédito nas Casas Bahia. Agora estava
bom, melhor do que com Maria e Zé, a Vó olhava para o menino, não
deixava na rua até tarde, não xingava de filho da puta, de seu porra,
de caralho, não batia na cabeça, não ameaçava matar. Vó vai passar
na loja para comprar meu computador, aleluia.
O crédito não foi. Vó descobriu o nome sujo no SPC. Caramba,
que caralho. Aposentada, usaram seu nome em vão. E para contar para
Messias? Fudeu. O menino ficou triste, o menino ficou nervoso, não quis
comer naquela noite. Ô judiação, traíram o sonho do menino.
Dali uma semana Vó Preta teve uma ideia: comemorar o
nascimento do Messias. Comprar um bolinho, um guaraná, encher
bexiga, encomendar um cento, comprar as velinhas de 11 anos,
aplacar a dor com essa festa, oferecer o que eu posso, fazer de tudo
para ver meu neto feliz. Chamou os moleques da rua, chamou Maria
que chamou Zé, chamou alguns da viela. Todos aguardando a
chegada do Messias. Os moleques pela comida, Maria porque mãe só
há uma e Vó Preta por amor. Amor.
Messias foi jogar bola. Volta logo. Fiquem quietos, apaguem a
luz. Tá subindo alguém, é ele. Ele. Passos na escada de madeira.
Passos pesados, passos demais.
Dona Preta, tem alguém aí?
Quem é? Entra.
Caralho. O que é isso... Dona Preta, o Welligton não veio
avisar?
Moleques mudos, Maria bolada, Zé permanece com a cabeça
abaixada. Vó fica calada, sentada. Silêncio na quebrada. Onde está
Messias, com sua volta aguardada? A notícia não será televisionada,
a notícia que deixa corações arrasados e transforma uma festa em
silêncio tenso, aguardavam por outro momento, mas a mensagem
recebida, bate e deixa até a pessoa mais indiferente ali abatida,
Messias, moleque doido, pé na lama, canela cinza, destino cana,
primeiro filho de mãe adolescente, Messias criado por Vó pique
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Deus, magrinho menininho jogador de bola no campinho, sem
direitos humanos, manos, Messias tão aguardado, tão esperado, um
menor pelo sistema abandonado, fazia tempo que não fazia nada
errado, pela Vó salvo, coitado. Ele. Não voltará, não voltará não
voltará, não voltará não voltará não não não não voltarááááááá. Não
voltará.
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Luis Vassallo | Paulistano e atua como designer gráfico.
Publicou o livro de contos À beira do lar (adulto), o
romance A grande viagem do conhecimento (juvenil),
ambos pelo Selo Off-Flip, e O livro das Portas (infantil),
pela Editora Patuá. Seu primeiro livro possui contos
premiados em alguns concursos literários.

resguardo

S

e você sonhasse o interior do armário saberia que guardo comigo
um caroço disforme, decidido a supurar seus vermes num miasma
que vai do fundo da gaveta de cuecas até o olho do meu cu, o libelo,
que ainda pulsa nesse buraco enrrugado, testemunhando a
capitulação do teu membro, essa torrezinha mal erguida por algum
arquiteto vesgo e sovina de carnes, que me procurava todas as noites
pra jorrar o branco das páginas do teu compêndio de doenças
particulares pelo meu corpo, mas isso você nunca vai apagar, esse
poder que carreguei tão bem de te desfazer em mim, mesmo sem
saber o que fazia, abro a porta do armário mas não penso em sair
dele, pois tudo no quarto me faz lembrar de como eram belos esses
teus espaços entre-dedos quando se enchiam ternamente do sangue
que me transbordava das pernas, dessa tua barriga de ciclope
barbado condecorando a poltrona com um olhar distante que
sempre guardava para mim a promessa de tuas carícias e um medo
terrível me invadia, mas, agora que cresci, já não sei se aprendi a
amar você ou aquele medo que sentia, não sei, nunca te amei, mas
não sei por que deixei que você deixasse de me amar, por que minha
memória tem que ser como brasa intermitente que aquece as tuas
coisas, mas que não consegue queimá-las de uma vez por todas,
incendiar todo o armário, tudo, tudo, escuto vozes me chamando,
devem ser daquelas pessoas que te levaram para a prisão, então
fecho a porta decidido a encontrar, aqui dentro, uma outra infância,
despida da trama da tua pele, livre do teu corpo, mas o cheiro
adocicado que corre das tuas meias ainda me persegue, o abraço
paterno das pernas das calças afivela meu pudor, as vozes cada vez
mais próximas, e as mangas das camisas me golpeam com o peso dos
punhos e seus botões fecham as casas como se fechassem a minha
boca, que nunca conta a eles nada sobre você.
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Sara Timóteo | Publicou Deixai-me cantar a floresta e
Chama fria ou lucidez (2011) pela Papiro; em 2012,
Refúgio Misterioso; em 2014, Os Passos de Sólon, Elixir
Vitae e Os quatro ventos da Alma (Lua de Marfim); em
2015, O Telejornal (Cadernos Sta. Maria); em 2016, O
Corolário das Palavras (e-b) e Refracções Zero (Orquídea
Edições). Em 2017, publicou Compassos e Diário
Alimentar (Costelas Felinas).

a terra (com)prometida
“Naquele dia jurei a eles que os
libertaria do Egipto e os tiraria
daquelas terras para levá-los a uma
terra que Eu mesmo havia preparado
para eles, terra onde manam leite e
mel; a mais linda e exuberante de
todas as terras.” (Ezequiel 20:6)

A

lser reitera que Deus é grande e que tudo determina à
superfície da Terra. Prosperou e multiplicou-se no Sudão,
de acordo com os mandamentos do Velho Testamento, mas não
chegará a Tripoli. Mal arribou à Líbia, os traficantes trataram de o
vender por 400 Euros para trabalhar num arremedo de quinta, tendo
em consideração que a família dele não se dispôs a pagar o resgate
num valor equivalente a 472 Euros.
Ele não censura os familiares prósperos para os quais o
montante total do resgate representa pouco mais do que uns
tostões; a mulher de Alser é jovem e muito fértil, pelo que poderá
arranjar um marido melhor, mais rico e mais bonito; quanto aos
filhos, ficarão melhor com a esposa abastada do que com um pai sem
trabalho e sem fortuna.
Os benfeitores sociais encontram-se muito longe da Líbia,
sobretudo após o recrudescimento de sanções que se seguiu à
Primavera Árabe. No que se refere à mentalidade dos traficantes e
do povo dos países por onde passa, Alser é sub-humano e, por isso, é
brindado com horas infindas de trabalho não remunerado e vegeta
entre a má nutrição e os maus tratos. De tudo isto me apercebo ao
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observá-lo e ao inoculá-lo para prevenir as enfermidades mais
comuns nos campos de refugiados.
Este homem cambaleante de cansaço narra como conseguiu
furtar-se aos guardas da quinta. Um dia, sob o sol tórrido, eles
embebedaram-se e negligenciaram as rondas em redor dos
contentores onde se amontoavam os trabalhadores. Ele e mais três
prisioneiros emaciados fugiram, deixando para trás poucas cabras
que insistiam em pastar os terrenos secos onde as colheitas
tardavam. Os olhos nublam-se-lhe de desespero: não sabe o que
sucedeu aos outros e não os avistou no barco com destino a Tripoli, a
nova terra de leite e mel. Relata-me como empurrou outro
passageiro pela borda fora para poder ter lugar na embarcação já
lotada com tantos homens, mulheres e crianças.
O barco naufragou. Alser parece surpreendido por não ter
perecido. Habituado aos baixios fluviais da sua terra natal, logrou
manter-se à tona até ser recolhido pelos guardas costeiros, bem
menos agressivos do que todos os outros vigilantes que conheceu até
hoje. Os núbios e nigerianos oriundos de terras sem água afogaramse por não saberem nadar. Diversa foi a sorte entre os que buscavam
melhores condições de vida, portanto.
Ele pede asilo político a Itália, mas está ciente de que é pouco
provável que volte a ver a família em prol da qual empreendeu esta
viagem sem retorno. Evola-se-me a coragem de o esclarecer sobre as
condições em que será alojado. O melhor a que poderá almejar será
uma permanência infinda em contentores, amontoado com outros
refugiados, sem trabalho e sujeito aos reveses da ajuda humanitária.
Decido mentir-lhe. Findo a prestação de assistência médica básica,
peço aos voluntários que lhe entreguem alguns bens essenciais e,
mantendo o olhar fixo num ponto à esquerda de Alser, asseguro-lhe
que ficará tudo bem.
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