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Claudio Parreira | Escritor. Foi colaborador da Revista 
Bundas, do jornal O Pasquim 21, entre outras 
publicações. É autor, pela Editora Draco, do romance 
Gabriel e também da coletânea de contos Delirium, 
pela Editora Penalux. Facebook: Claudio Parreira. 

 
ovelha desgarrada 
 

ouve quem achasse melhor deixar tudo pra lá, era apenas 
uma voz dissonante, um zero à esquerda. Bastava um tiro, 

um acidente forjado, ou mesmo deixar por conta do tempo: a fome, 
os rigores do clima, uma pequena doença oportunista o levariam 
desta pra melhor sem que nenhum tostão dos cofres públicos fosse 
gasto com gente assim tão insignificante. 

Por outro lado, uma vez que a contradição é a base da 
humanidade (ou da falta dela), havia quem pensasse diferente: o 
problema não era o sujeito em si, mas sim a influência que ele 
poderia exercer nos outros: mesmo que durasse menos que um 
peido, aquele seu mau exemplo poderia contaminar toda a Nação. E 
aquele não era, definitivamente, o risco que desejavam correr. 

Chamaram então os militares, a inteligência do governo, 
cientistas das mais variadas áreas, padres, pastores, um pai de santo. 
Uma comissão, inclusive, foi formada às pressas para cuidar de 
assunto tão indigesto. 

— Porque ele representa toda a instabilidade que combatemos 
há anos. 

— Uma espingarda e um caminhão de lixo resolvem o 
problema muito bem. 

— Enfia uma banana de dinamite no cu dele e explode. Vai ser 
lindo! 

A discussão se estendeu por meses: a cada dia centenas de 
sugestões, desde as mais simplórias até as mais elaboradas, 
entulhavam a mesa do responsável pelo caso, que já havia perdido os 
cabelos tentando chegar a um resultado satisfatório. 

— Por que vocês não lhe oferecem ajuda? Ele sofre, é uma 
ovelha desgarrada que precisa ser reconduzida ao rebanho. 

— Ovelha o caralho! Tem ideia do perigo que ele representa? 

H 
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— Um homem desses é capaz de muita coisa. 
— Inclusive de nada. Já pararam pra pensar? 
Esta, no fundo, era a grande questão: pensar. Todos ali 

pensavam, naturalmente, mas ninguém sabia ao certo qual a direção 
do pensamento. E o pensar, por sua própria natureza, oferecia as 
mais diversas possibilidades, o que deixava claro que todos ali 
estavam corretos e ao mesmo tempo errados. Como proceder, 
então? 

Passada essa fase de intensas conjecturas e bolas fora, a 
comissão foi enfim intimada pela Administração Superior a 
apresentar resultados concretos. 

— Façam alguma coisa, porra! 
Foi o que eles disseram, não com essas palavras, mas foi. 
— Sugiro passar o problema para o nosso querido diretor. 
— Por que o diretor? 
— Porque o diretor não é diretor por acaso. Certamente deve 

ser o homem mais qualificado entre nós para resolver assuntos dessa 
complexidade. Um diretor, afinal, é um diretor; isso exige 
qualificação. 

— Para ser diretor não é preciso qualificação alguma, seu 
idiota. Basta ser o homem certo a puxar os sacos certos. O nosso, por 
exemplo, é bem isso: tem uma coleção de sacos emoldurados na sala 
de estar. 

— Voltamos então à estaca zero. Precisamos definir, entre as 
possibilidades do pensar, a melhor delas. 

— Isso vai dar o que pensar. 
— Ai meu Deus! 
 

* * * 
 
Eu confesso: desde pequeno tenho esse péssimo hábito. Foi 

constrangedor quando mamãe me pegou em flagrante no banheiro: 
— Quiéisso, menino!? 
Eu tentei disfarçar, essas coisas são muito íntimas, mas mãe é 

mãe: 
— Tô pensando, e daí? 
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Ela saiu correndo, desesperada, e dois dias depois cortou os 
pulsos. Papai, que é um homem prático, me expulsou de casa aos 
pontapés. 

Desde então tenho estado aqui, na esquina da Ipiranga com a 
São Pedro, pensando contra o vento e contra tudo. Contra todos. E 
esse é o meu maior problema hoje: sei que fui descoberto, que estão 
à minha caça. No atual regime, pensar é perigoso demais. Pra eles. 
Quanto a mim, essa é a minha única defesa possível. 

Como já conheço as limitações dos inimigos, simplesmente 
mudei a minha posição: troquei de esquina e agora ocupo a São 
Pedro com a Ipiranga. Uma mudança medíocre, vocês certamente 
pensarão, mas eu sei contra quem luto — eles jamais pensarão no 
que eu pensei, embora continuem me procurando justamente 
porque o meu maior crime é pensar. 
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Vinícius Canhoto | Mestre em Filosofia pela 
Universidade Federal de São Paulo e autor de 
Livro do Esquecimento. 

 
vampira debaixo do sol 
 

empre a procurei pelos livros, mas foi na biblioteca que a 
encontrei ao ver seus olhos estendidos sobre as mesmas 

órbitas de Der Zur Macht* que me revelaram milagres e epifanias de 
um crânio e um amor sem salvação. O ritmo de todas as caveiras 
prenunciava nosso diálogo com cadáveres no perímetro de sua boca 
sedenta e inflamada. Eu estava preste a me desfazer como gelo 
afogado em whisky não bebido por seu batom, mas procurei pelo sol, 
procurei por um bar e, na medida que nossos passos se perdiam em 
busca de refúgio pelas calçadas, cresciam nossos delírios. A vi trazer o 
mundo na orelha como um brinco que se poderia perder em 
qualquer criado-mudo incapaz de nos denunciar. Eu sabia de seu 
desejo de violar todas as superfícies e todos os homens da superfície, 
também sabia que meu destino não seria diferente dos demais. Um 
doce mormaço nos fez levitar até os tentáculos de um polvo metálico 
para beijarmos o púbis das cervejas em copos de pecado. Nos 
excessos do dia, abriria a cortina da noite. Tremores de uma 
alucinação feroz em giros excêntricos pelos porões e sótãos de minha 
cabeça arrastaram seus joelhos para onde seus pés, por prudência, 
não deveriam ir alimentar o resto da vida com uma hora de loucura. 

Hotel de carícias. Hora premeditada em que eu podia abrir as 
janelas de seu vestido e os olhos para a cumplicidade da lua e 
aproveitar o medo das nuvens de te ver transfigurar-se na penumbra 
onde seu rosto poderia praticar um crime delicado. Abri a porta de 
seu tornozelo que é a entrada de seu desejo. Sua penugem tão 
próxima das asas, dos dedos, do pênis, o sorriso de sua suave 
anatomia, os pequenos pelos da perna que refletiam as luzes dos 
candeeiros e se deixavam colorir de cobre como seus cabelos se 
deixavam tingir com meu sangue. Não, nunca mais sairei do uivo de 
seu cão ou das páginas de seu caderno de adultério. As datas 
incandescentes contornam fragilmente as folhas de seu calendário 
bordado a fogo a incinerarem nossos dias. Beijos azulados deslocam 

S 
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seu ponto de fuga para além dos limites habituais e retalham a 
silenciosa atmosfera donde o suor é amigo e consorte dos amantes 
de março protegidos em alcovas das estrelas despregadas e das 
águas que encerram o Verão. Demência apaixonada onde 
encerramo-nos em quartos, onde a despi de todos os corpos que 
cobriram seu corpo. Jogos de dados lançados em lençóis pálidos, teu 
sexo refletido no espelho e chamando por mim. Naufraguei no cio 
das coxas como dois rios que dividiam o mar tingido por 
menstruações que afogaram tantos sêmens na travessia do canal da 
mancha em colchas que escondem segredos e ocultam digitais. O 
crime é mais importante que o castigo e as paredes possibilitam 
inserções mágicas e fórmulas algébricas que nunca se repetem. 
Arranquei da sua face todas as máscaras de rostos amados. Eu soube 
decifrar seus jogos noturnos. Pouco a pouco os trapézios de néon 
avançavam através das sobrancelhas cerradas da meia-noite nos 
meandros de armas e rosas. O vinho nos bebe e macula a cama. Os 
olhos de dois morcegos famintos abandonaram sorrateiramente as 
feridas nos travesseiros abertas por nossos poemas. Cortina de 
cabelos transforma qualquer imagem em miragem. Uma roleta 
giratória de revólver em permanentes disparos sobre a rosa 
carnívora. O perfume na garganta de espuma e fúria das invasões 
bárbaras. Nossas bocas só depois da madrugada fazem passar os 
pássaros em revoada sob a pele, porque o amor é só uma palavra, 
porque o céu foi nossa última chance essa noite. 

O lápis do sol desenhava o contorno de seu corpo e tingia as 
marcas em meu pescoço. Seus caninos sorriam para mim. 
 
* Vontade de Poder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| revista gueto · edição trimestral número cinco | 

| página 10 | 



 
Regina Taccola | Tem 77 anos, é médica, 
psicanalista e escritora. Autora do livro Uma 
tarde embalada pelo mar (Editora Frutos, 2016) 
e Vida Louca (Chiado Editora, 2017). 

 
menina na pedra 
 

 calor, o calor, o calor... Sensação térmica de 47 graus e o 
termômetro no poste mente dez a menos. 

Pessoas com rostos deformados, esgares, testas franzidas. 
Canícula de deserto. Quem ousava sair de casa assim, ao meio dia, 
refugiava-se nas poças mais frescas sob as copas das árvores, parava 
um pouco, ofegante, e mergulhava até a próxima sombra,projeção 
rendada de amendoeira onde retomava o fôlego. Duro enfrentar o 
asfalto derretido que os aguardava, rostos já alaranjados pelo lança-
chamas do sol. 

Dobrou a esquina. 
Ali naquele muro de pedra fora imprensada. Homem enorme, 

enfiando ásperas mãos por baixo da saia azul marinho do uniforme, 
pois ela vinha do colégio, a correr. De nada adiantou gritar bem alto 
para a rua vazia. 

Mesmo agora, trinta anos depois, quando vira a esquina seu 
coração dispara. 

As costas doem por causa das pedras pontudas que rasgaram 
sua blusa de um azul mais claro que a saia. 

Ali. Era ali. 
Chegou pero desafiando o calor, o horror, o bafo de forno 

crematório e viu, no muro, a figura impressa dela mesma, aquela 
menina magra, treze anos de idade e seu pavor, parada no tempo 
como uma fotografia: olhos esbugalhados, cabelos de hera a escalar 
parede acima, ar de susto, boca traçada no oco das pedras, lábios 
rebordados pelo exército de formigas em fileiras. 

A moça que vinha na direção contrária tocou em seu ombro: 
— A senhora se machucou. Há sangue em suas costas. A blusa 

chegou a rasgar. 

O 
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O tom da voz mostrava mais preocupação com o estrago na 
roupa do que com seu destino de criança-impressa para sempre 
naquele muro antigo, como as crianças de Hiroshima após a bomba. 
 
| do livro Vida Louca (Chiado Editora, 2017). | 
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Carla Kinzo | Poeta, dramaturga e atriz. Mestre 
e doutoranda em Estudos Comparados de 
Literaturas de Língua Portuguesa pela FFLCH-
USP, é formada em Cinema e Vídeo pela ECA-
USP e em Letras pela FFLCH-USP. Tem 
publicados os livros Eslovênia (Editora 7Letras), 
Cinematógrafo (Editora 7Letras), Matéria 
(Editora 7Letras) e o infantil Grão (Pólen Livros). 
Integra o Coletivo Literário, orientado por 
Noemi Jaffe, desde 2015. 

 
o meu amigo 
 

ostumam virar os olhos quando eu digo que é meu amigo. 
Talvez eu mesmo vire os olhos quando digo, é meu amigo. 

É quase involuntário. Talvez soe estranha a frase quando formulada, 
acho que invariavelmente o volume da minha voz se altera depois do 
pronome possessivo, meu. Amigo. Ah, a pessoa do outro lado 
responde, às vezes é um Ah, é?, tentando não demonstrar, no ah, no 
é, a dúvida, a hesitação, o espanto, ah. Às vezes a confusão continua 
em frases constrangidas, nossa, mas vocês são tão diferentes, não 
imaginava, é que você é uma pessoa boa. Não sou. Mas somos 
mesmo diferentes, ele e eu, e o que temos em comum basta. Faz 
mais de trinta anos que ele vem. Começou com o tabaco, uma vez 
por semana. Depois, quando não era mais apenas o tabaco, passou a 
ser a seda do cigarro, o filtro. Tornou-se hábito o café. Ele se senta lá 
fora, três vezes por semana há mais de trinta anos, sempre na 
mesinha encostada à porta de vidro; eu venho, passo o pano sobre a 
mesa, não preciso mais perguntar, nem ele me pedir. Trago o 
expresso, a água com gás que ele raramente toma; nunca deixo de 
trazer, sou justo. Seu estômago não é feito para a água, mas para o 
café — forte, quente, curto. Também não recebe bem os docinhos, 
que testei há quinze anos ao lado da xícara, no pires. Voltavam 
sempre, intactos, às vezes amolecidos pelo calor da porcelana. 
Desisti, tirei-os de todos os cafés. Seu estômago vem dando a medida 
exata da tabacaria nesses anos, me conteve da tentação dos excessos 
depois que milhares de cafés se espalharam pelo bairro com seus 

C 
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cardápios cheios de combinações; os bolinhos, os pãezinhos, os 
quatro tipos de açúcar. Sou grato a seu estômago. E faz uns vinte 
anos que começamos a conversar. Deve ter tido algo a ver com o fato 
das nossas vistas começarem a envelhecer; a minha, cada vez mais 
míope, acabava se detendo em sua mesa, desistindo da rua; a dele, 
cada vez mais cansada, tinha que se levantar muitas vezes do papel 
para olhar em volta. “Pessoas que depressa produzem provas 
exteriores de amizade entre si querem ser amigos, mas não podem 
sê-lo logo”, diz aquele filósofo, “é preciso primeiro que se tornem 
dignos de amizade e se possa reconhecer neles essa mesma 
dignidade”, acho que é grego, “o desejo de amizade nasce depressa, 
mas a amizade não.” Não sei se quis ser amigo dele, o fato é que 
nossas vistas se cruzaram. Foi assim que passei a saber, antes de 
serem publicadas, das críticas que ele escrevia aos livros recém-
lançados, quase sempre violentas; curioso, passei a ler alguns desses 
livros. Por causa dele, passei a ler mais e sempre. Nem sempre 
concordava com o que ele escrevia — como a maioria dos meus 
clientes, aliás, que vêm aqui há quase o mesmo tempo que ele. 
Alguns deles, são os escritores destes livros. Não posso deixar de 
admirar a maneira como ele sempre reagiu às provocações daqueles 
que o reconheciam escrevendo na mesa, os dedos grossos 
manchados de tabaco, inconfundível, os dentes manchados de café. 
“Dizem que tentou escrever um romance”, “que não tem as cordas 
vocais”, “que matou a mulher”, “que tem um cromossomo X a mais” 
etc., etc., etc. Ouvi de tudo; ele ouviu de tudo. Acho que o teor do 
que escrevia era mesmo pesado; acho que as pessoas eram até que 
comedidas quando o viam escrevendo na mesa, “olha aí o vampiro 
de Dusseldorf”, mas ele era meu amigo. Não podia deixar de admirar 
o modo como ele apenas levantava a vista dos óculos pendidos sobre 
o nariz adunco e voltava a escrever. Impassível. Passei a ser assim 
também, não me deixava afetar. Não sei como você aguenta esse 
sujeito; é que ele é meu amigo; ah… é? Se a pessoa ficava 
decepcionada demais, eu dispensava que me pagasse, não sei, o 
cafezinho. Se tentava disfarçar sua decepção, eu enfiava uma bala de 
hortelã no troco, dava uma batidinha do dorso de sua mão e, 
fechando o olho direito, quase que piscando, não precisava nem 
dizer, “deixa”. Deixa o homem, é um solitário. E era mesmo. Ou devia 
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ser, claro. O homem é meu amigo, mas não falamos as coisas, não é 
preciso. Ele vem, compra o tabaco, não precisa me dizer a marca, não 
sorri, se senta, eu lhe sirvo o café, nossos olhares se cruzam, ele fala 
do livro que anda resenhando, “uma bela porcaria”, me estende o 
volume, “fica”, tá feita a minha noite. Quando o autor vem comprar 
tabaco, tomar café, ou espiar meu amigo, digo que li seu livro. 
Contente, ele volta; tudo isso fez um bem enorme para os negócios. E 
gostou? Gostei. Eu gostava quase sempre. Ler me faz bem para a 
cabeça, principalmente depois que fiquei viúvo. Há vinte anos que 
minha biblioteca aumenta, nunca mais me senti só depois de fechar a 
tabacaria, voltar para casa. Tão vazia a casa desde que perdi minha 
mulher, dezoito anos atrás; nem foi preciso dizer isso a meu amigo. 
Ele entendeu. E começou a me dar os livros de presente. “É uma 
droga, toma, lê se tem coragem”. Sempre tenho. 
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Claudia Nina | Jornalista e doutora em Letras 
pela Universidade de Utrecht, na Holanda, com 
tese sobre Clarice Lispector, publicada pela 
Editora da PUC-RS (A palavra usurpada). A barca 
dos feiosos foi seu primeiro infantil (Ponteio). 
Pela DSOP, lançou Nina e a Lamparina. Publicou 
o perfil biográfico ABC de José Cândido de 
Carvalho (José Olympio), os romances Esquecer-
te de mim (Babel) e Paisagem de porcelana 
(Rocco), finalista do Prêmio Rio de Literatura 
2015, o livro de resenhas Delicados abismos 
(Oito e meio), entre outros. Participou ainda da 
antologia Escrever Berlim (Nós), organizada por 
Leonardo Tonus, professor na Universidade da 
Sorbonne. É colunista da Revista Seleções 
(Reader´s Digest), na qual assina a coluna de 
crônicas Papo de livro. 

 
bolinhos de chuva 
 

erá que eu digo exatamente o que você entende?  
— perguntei a Yasuko, de repente, cortando o 

passeio em duas metades. 
Ela continuou pedalando e eu também. Não era nada tão 

urgente nem importante a minha pergunta que precisasse ser 
respondida em pé. Ela um pouco à frente, eu logo atrás. Estávamos 
perto do hospitium. Nunca a gente ia muito longe; Yasuko temia não 
conseguir voltar a tempo de preparar o jantar — o sushi. 

— Entendo você mesmo se não disser nada — respondeu. 
Yasuko tinha um inglês precário, mas a simplicidade com que 

manejava o pequeno recurso era um encanto que significava. Eu 
entendia em troca o que ela tentava dizer. 

Naquela manhã, ela me convidara para visitar a senhora que 
vendia cartões com desenhos de Anton Pieck. Yasuko comprava os 
desenhos e depois cortava com uma navalha os vários postais iguais 
— criava um efeito em 3D. Depois, montava os quadrinhos. Me 
ensinou que aquilo se chamava découpage. Não enfeitava a casa com 
eles por medo de o marido reagir. Depois de montar, ela enfurnava a 

— S 

| revista gueto · edição trimestral número cinco | 

| página 16 | 



produção de arte em malas. Algumas já estavam prontas desde 
sempre, porque desde sempre eles pensavam em voltar para o 
Japão. Acho que o marido jamais viu sequer um dos quadrinhos 
pronto. 

Chegamos. Estacionamos as bicicletas. A casa da senhora era 
uma linda residência holandesa, destas que não pertencem a 
ninguém, só aos nativos. Talvez não fosse assim, mas meus poucos 
florins me conduziam sempre ao pior pensamento de falência, o que 
me excluía das residências oficiais. 

Fomos apresentadas a uma escadaria de boas-vindas. Eram 
casas-moinho. Entramos em um quarto-sala-oficina. Fiquei parada, 
entre desenhos tão lindos. Enquanto isso, Yasuko escolhia os postais. 

De que Holanda falava Anton Pieck ainda não sabia. Cenas 
românticas, cheias de crianças rosadas, homens e mulheres 
elegantes de chapéus; carruagens cortando ruas de pedra, 
barraquinhas iluminadas que vendiam frutas e doces, cenários 
parrudos de neve, muita vida dentro dos pequenos mundos 
ilustrados. Aquele romantismo deveria existir em algum lugar para 
alguém. Certamente não para Yasuko em sua rotina de marmitas e 
ferros de passar. Talvez por isso ela gostasse tanto dos desenhos e 
ficasse tão imersa nos recortes, seus olhos pequenos esmigalhados 
na concentração para cortar a linha certa e não os dedos. 

Yasuko comprou alguns desenhos que serviriam para matar o 
tempo da noite. O trabalho com os recortes iria encher as horas em 
que o marido esvaziava o mínimo cômodo com o silêncio de 
edredom branco quando ele chegava do trabalho. 

Encheu de postais caros a sacola que a senhora lhe oferecera. 
Sorriu gratidão como se a senhora tivesse dado os postais e não 
cobrado uma fortuna por cada pedaço de papel colorido que, 
segundo a própria, tinha muito valor porque Anton Pieck desenhou a 
mais linda e valorosa Holanda. 

Achei tudo bonito realmente, mas jamais me ocorreu cortar 
postais. Eu fatiaria meus dedos um a um logo na primeira tentativa. 
Desde o início, já me faltava concentração. 

 
* * * 
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Com a sacola pendurada no guidão, Yasuko saiu na frente e eu 
logo atrás. Voltaríamos de nosso passeio a tempo para que ela 
pudesse preparar o jantar ao gosto do marido faminto. Ainda era 
resto de verão, e o céu estava manso. Íamos pela ciclovia sem fim, 
margeada por poucos prédios e algumas casas de ninguéns — seriam 
todos holandeses? 

Eu estava inteiramente dispersa, olhando para dentro das 
salas, quartos e cozinhas. Tinha muita curiosidade em saber quais 
eram os ninguéns que moravam lá dentro, mas via só vultos porque 
íamos depressa e não dava para estacionar, fazer um pequeno tour 
em cada janela e descobrir o que comeriam e qual seria a cor do 
pijama da noite. 

Foi quando aconteceu de eu cortar um carro ao meio — tive 
esta impressão. Não vi o sinal vermelho, avancei e fiquei a milímetros 
de distância do carro; eu e a máquina quase nos atravessamos. 
Yasuko ficou e eu fui, olhando para os lados, me imaginando dentro 
das casas, sentada na mesa de jantar com desconhecidos, em vez de 
olhar para a ciclovia, me sentar com o corpo inteiro na bicicletinha 
verde. 

A motorista do carro freou com raiva. Não tinha acontecido 
nada comigo, mas talvez a lataria dela tivesse arranhada. Eu fiz que 
fui embora, mas precisei voltar; fiquei com medo de a polícia chegar 
e me carregar algemada. As bicicletas são veículos como qualquer 
outro e eu tinha cometido um delito grave. 

De cabeça baixa, voltei. Yasuko me olhava com cuidado. 
A motorista me esperava fora do carro, já fazendo a vistoria 

dos possíveis estragos. 
Quando consegui levantar a cabeça, dei de cara com a raiva 

dela. Eu estava tremendo também a língua, não conseguia falar nada. 
Mas pude ver o carro. Não havia nada. Nenhum arranhão que 
justificasse a cena instalada no meio da rua. Ela perguntou onde eu 
morava. Sacou de um bloquinho e começou a anotar. 

Tive muito medo. Para que aquele endereço? 
Dei o número errado do prédio. E fingi que a perna doía. Era o 

jogo ao contrário. Se alguma coisa tivesse me acontecido, a culpa era 
da mulher que provavelmente teria empurrado o carro em cima de 
mim — eu diria isso a meu favor.  Então, prevendo minha confissão 
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falsa, ela resolveu trocar a raiva pela solidariedade e me perguntou 
se eu estava bem, disse que não, que a perna doía. Yasuko, parada na 
esquina, deve ter acreditado, porque apiedaram-se de mim seus 
olhos minúsculos. Bastou aquele pequeno teatro da perna para a 
motorista antes com raiva encerrar ali a conversa e guardar o 
bloquinho. 

Eu tremia com medo da polícia e também por mentir uma dor. 
Eu não tinha nada, sequer um dedo mindinho latejando. O carro 
seguiu e nós também. Yasuko na frente, suas mãos muito calmas me 
perguntaram com um toque nos ombros: 

— Tudo bem? 
— Não, estou nervosa. 
Seguimos emudecidas o caminho inteiro da volta. Não sei por 

que motivo fiquei tão apavorada, mas demorou até que eu pudesse 
voltar ao meu eixo, se é que eu ainda tinha algum. 

Yasuko respeitou meu silêncio, mas sabia que eu não estava 
bem. O carro que eu tinha cortado ao meio com a minha bicicleta 
tinha me cortado de volta. Não foi o carro em si, mas a raiva no rosto 
da holandesa que me estraçalhou. A raiva dela anotando meu 
endereço no bloquinho foi uma paisagem difícil de apagar. 

A primeira vez que chorei naquele país: meu batismo. 
 

* * * 
 
Chegamos cedo, não tinha escurecido ainda. Estacionamos as 

bicicletas e voltamos para casa. Parei no meu andar, Yasuko subiu.  
Fiquei na cozinha totalmente apática. Não sabia o que pensar. Os 
acontecimentos na Holanda tinham uma dimensão diferente, os 
fatos pesavam mais do que o normal. Um incidente de rua não era 
um episódio prosaico, mas uma tentativa de assassinato. Não sei 
bem se era isso, mas eu me sentia mal – talvez por errar em um país 
onde a agenda pede silêncio e acerto. 

Eu estava assim, trocando um pensamento pelo outro sem 
conseguir escolher qual era o mais adequado ao sentimento da hora 
quando a campainha tocou. Perguntei quem era. A voz pequena do 
outro lado da porta respondeu: 

— Sou eu. 
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Yasuko. Segurava um prato coberto por um guardanapo que 
parecia pano bordado. Ela disse: 

— Fiz para você. 
Eram os bolinhos de chuva de que eu tanto gostava. Na 

verdade, bolinhos que pareciam os de chuva. Um doce que eu tinha 
comido em um quiosque de rua, assim que cheguei a Amsterdã. O 
doce mais gostoso do mundo. Me enchi de alegria. Rimos juntas ali, 
em pé, de frente para cozinha, as duas segurando o prato ao mesmo 
tempo. 

Ela entrou, a gente ficou na cozinha devorando os bolinhos 
naquele entardecer.  Eu me esqueci da cara de raiva da motorista e 
de que quase fui arrastada, algemada, para a delegacia depois de 
cortar um carro ao meio com minha bicicletinha verde. 

Yasuko ria baixo com seus dentes tortos e dizia só o necessário 
– ela dizia sempre tudo o que eu precisava ouvir, não havia palavra 
sobrando, nem que ela quisesse – tinha poucas. Eu perguntei por que 
motivo ela colocava a mão na boca para sorrir. Ela disse: japoneses 
fazem assim. E disse mais: 

— Outra coisa que fazemos é não dizer jamais a palavra “não”. 
— Como assim? Viver sem negar? — perguntei. 
— Sim. 
 

* * * 
 
Depois de quase uma hora, esvaziamos o prato, comemos até 

os farelos de açúcar. Ela deixou o guardanapo bordado que não 
usamos de tão lindo. Subiu depois já bem atrasada para o preparo do 
sushi. 

Fiquei na cozinha o resto da tarde quase noite pensando no 
meu postal favorito, minha paisagem Anton Pieck: Yasuko com o 
prato de bolinho que parecia os de chuva nas mãos. 

Minha Holanda era também romântica. 
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“Incrível, por certo os deuses mudaram de opinião 

acerca de Odisseu enquanto eu, entre etíopes, estava; 
já próximo está da terra feácia, onde lhe cumpre 
escapar do grande limite de agonia que o atinge. 

Mas creio que o perseguirei até se fartar de desgraça”. 
Isso dito, reuniu nuvens e o mar turvou, 

as mãos no tridente: atiçou todas as rajadas 
de todos os ventos e, com nuvens, encobriu 

terra e mar por igual; e a noite desceu do céu. 
(Odisseia, Homero) 

 
ondina 
 

quele momento entre o dia e a noite em que nossos olhos 
precisam se adaptar, lusco-fusco a embaçar nossas retinas, 

uma estrada esburacada e um pneu do automóvel furado cerca de 
três quilômetros atrás. Parado no acostamento, descubro que não há 
estepe no porta-malas. Nenhum ladrão de carros confere o estado do 
pneu sobressalente ou a validade do extintor. Se abre o porta-malas 
é para procurar alguma coisa de valor, ou um cadáver, se for 
precavido — já ouvi histórias de cadáveres encontrados assim. 

A estrada serpenteia a orla marítima sobre um penhasco. De 
onde estou, vejo uma aldeia de pescadores uns dois quilômetros à 
frente. Vejo alguns barcos ancorados em um canto da praia. 
Abandono o automóvel no acostamento. Algumas estrelas já 
aparecem no céu azul-marinho. Não há lua. 

A aldeia parece deserta. Entro na única rua que segue da 
estrada à praia e ao ancoradouro. Um cachorro de pelos curtos bege 
claro passa por mim. Vejo um pequeno edifício de quatro andares 
com um letreiro que diz: Estalagem e Bar. Um aviso pendurado na 
porta manda entrar sem bater. Entro. Uma mulher está atrás do 
balcão. Às suas costas, algumas garrafas de destilados em prateleiras 

A 
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de madeira. Cadeiras de ferro pintadas de branco estão fechadas e 
encostadas em uma parede do salão. As mesas de ferro também 
pintadas de branco estão abertas e espalhadas pelo lugar. 

A mulher é gorda, tem uma pinta do tamanho de uma barata 
grande na bochecha. Ela pergunta o que eu quero. Peço um quarto e 
ela diz que não tem. Peço então uma dose de conhaque, apesar do 
calor. Faz muito calor, estou ensopado. Ainda assim bebo a dose de 
conhaque. Pergunto se há outro lugar onde eu possa pernoitar. Ela 
responde que não, não há outro lugar. Peço uma cerveja. Tenho 
sede. É uma sede filha da puta. 

Um velho me diz que existe um casebre subindo o rochedo 
perto do ancoradouro. Eu me pergunto de onde surgiu aquele velho. 
Ele estava aquele tempo todo sentado em um canto do salão, perto 
das cadeiras de ferro pintadas de branco. Eu me aproximo dele. Seus 
olhos inteiros são da cor das cadeiras, e desbotados como elas. É um 
velho cego. Pergunto como faço para chegar lá e quem vive nele. A 
mulher gorda grita do balcão que o casebre está abandonado, quem 
morava lá era Dona Alcíone, e Dona Alcíone morreu. Cento e cinco 
anos, morreu há duas semanas. Ela diz aos berros. O velho se oferece 
como guia. Aceito. Termino a cerveja, pago as bebidas e sigo o cego. 
No caminho não vejo mais ninguém, só o mesmo cachorro de antes 
passa por nós. Dona Alcíone não morreu. Diz o velho. Dona Alcíone 
voltou para as plêiades. 

O velho cego me deixa diante de uma escadaria íngreme 
entalhada no rochedo. O casebre está lá em cima. Ele diz e aponta 
para o alto. Ofereço umas moedas e ele não aceita. Então subo. A 
porta do casebre não está de todo fechada. Eu a empurro e espero 
que meus olhos se acostumem com a escuridão. Lembro-me de ter 
visto uma lanterna no porta-malas quando procurei o estepe. A 
lanterna ficou no porta-malas. Entro no casebre. 

Há uma cama, um fogão enferrujado de quatro bocas e um 
bujão de gás no chão ao lado, uma pia, uma mesa de madeira 
encostada na única parede que é de pedra, a do fundo, as demais são 
de barro, pedregulhos e cipó, e duas cadeiras, também de madeira. 
Há uma janela, além da porta. É de onde entra a tênue luminosidade 
da noite sem lua. Não há luz elétrica, candeeiro ou velas dentro do 
casebre. Pela janela vejo do lado da casa um chuveiro e um quartinho 
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de madeira, imagino que tenha uma privada dentro. Também vejo o 
ancoradouro lá embaixo, os barcos agitados, a aldeia aparentemente 
deserta. Ouço um trovão e olho para o céu. Uma nuvem negra desce 
a montanha. Cheguei na hora, penso. Durmo e amanhã arrumo um 
jeito de sair daqui. 

Tiro os sapatos e fico com a roupa. O colchão não tem lençol e 
quase decido deitar no chão de pedra. Guardo meu revólver dentro 
de um dos sapatos e a carteira e o molho de chaves dentro do outro. 
Mal me deito e ouço um estrondo. Desta vez não me parece um 
trovão. Ouço outra vez. Corro para fora e olho para baixo. Vejo o 
ancoradouro, os barcos agitados e a aldeia aparentemente deserta. 
Vejo ainda algumas estrelas no céu. Penso nas plêiades. Lembro-me 
do velho cego que me guiou até aqui. Vejo a nuvem negra descer a 
montanha do outro lado da estrada. Entro novamente no casebre e 
espero que meus olhos se acostumem com a escuridão. 

Ela está sentada na cama. Ela se chama Soraia. Ela diz ter 
dezenove anos. Eu não quero confusão e a mando embora. Ela usa 
uma camisola semitransparente. Eu não quero confusão e a mando 
embora pela segunda vez. Ela se levanta e vem até mim. Eu não 
quero confusão e a mando embora pela terceira vez. Ela me beija na 
boca, depois sai correndo. Eu vou atrás. Ela desce a escadaria. Eu 
desço atrás. Ela ri alto. Eu grito que espere. Ela corre. Eu corro atrás. 
Ela pisa na areia branca e para. Eu a alcanço. Estamos descalços. Ela 
canta, ri, dança. Eu olho para ela. Ela corre novamente na direção de 
um barco pequeno encalhado perto da arrebentação e me chama. 

Soraia canta. O velho cego me diz que são sete irmãs. Eu me 
pergunto de onde surgiu aquele velho cego outra vez. Ele estava 
aquele tempo todo sentado em um canto da praia. Ele me diz para 
ter cuidado, uma tempestade se aproxima. Eu o deixo e vou atrás de 
Soraia. Soraia já está dentro do barco e me pede que o empurre para 
as ondas. O mar se encrespa. Ela ri alto. Eu empurro o barco. Soraia 
canta. Eu empurro mais e me jogo dentro do barco. Vamos, rema. Diz 
ela. Pego o remo no fundo do barco. Quando vejo, estamos longe da 
praia. A aldeia, o ancoradouro, o rochedo, a montanha, tudo longe, 
muito longe, menos a tempestade. A nuvem negra está agora sobre 
nós. Soraia agarra meu pescoço e me beija. Eu beijo Soraia e seguro 
sua cintura. Soraia aperta meu pescoço. Estamos sob temporal e não 
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reparo que o barco enche de água. Soraia aperta meu pescoço mais 
forte. Eu não consigo respirar. 

Eu luto contra ela. O rosto de Soraia é o rosto de mil mulheres. 
A pele de Soraia são escamas. Soraia tem trinta e dois mil anos. Ela 
tenta me estrangular. O barco quase vira. Não sei se sou eu, se as 
ondas, se o temporal, Soraia é arremessada para fora do barco e 
some entre as ondas. Eu pego o remo e o mergulho violentamente, 
como se procurasse atingir no mar a cabeça daquele demônio. Eu 
remo o barco de volta para a praia que não vejo sob a tempestade. 

Entro na enseada e prendo a pequena embarcação perto dos 
barcos de pesca. Olho para a praia à minha esquerda e vejo Soraia 
cantando e rindo e dançando. Vejo um homem se aproximar dela. Eu 
sou o homem que se aproxima. O revólver! Corro até o rochedo e 
subo a escadaria. Entro no casebre e pego minha arma dentro do 
sapato. Volto para fora. Soraia está dentro do barco. Desço a 
escadaria correndo. Na metade do caminho, vejo o homem empurrar 
o barco na direção das ondas. Atiro. Um, dois tiros. O homem entra 
no barco. Alguém lá em cima dentro do casebre escuta um estrondo. 
Escuta uma vez, escuta duas vezes e sai para ver o que é. Vê o 
ancoradouro, os barcos agitados e a aldeia aparentemente deserta. 
Vê ainda algumas estrelas no céu e pensa nas plêiades. Lembra-se do 
velho cego que o guiou até lá. Vê a nuvem negra descer a montanha 
do outro lado da estrada. Então entra novamente no casebre e 
espera que seus olhos se acostumem com a escuridão. 
 
| conto publicado na Revista Ponto, edição n. 11 de jan-fev-mar de 2017, p. 78-81 
(Editora Sesi-SP). | 
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alemão 
 

Para meu velho 

 
oje faz um mês que completei trinta e três anos. Abraçado 
ao Marcelo e à minha mãe, vejo ali a figura do meu pai 

que me arremessa à infância. 
Minha mãe não podia ir à reunião bimestral da escola, 

treinamento da equipe de dermatologia. Convocou meu pai para a 
tarefa. Você já foi a todas as outras, não tem problema se a gente 
faltar nessa. Leonardo faz questão, vai ser a entrega das notas finais. 
Mas, amor, eu não sei tratar destas coisas. Claro que sabe, homem. É 
só ouvir o que a professora tem a dizer e pegar o boletim. Não era 
apenas isso, mas tinha que parecer ao alcance dos sentidos, conhecia 
o marido mais que ele mesmo. 

Orelha colada à porta do quarto, apreendi os nervos da 
conversa que travaram na cozinha. E meu coração deu sinais de 
autonomia, um tambor a tocar as aflições do mundo. Contava eu 
com onze anos e alguns meses. A relação com meu pai? Nada que 
pudesse constar no Catálogo dos Exemplos Familiares. Era amistosa, 
respeito e carinho, mas sem a profundidade que havia entre minha 
mãe e eu. 

Na noite anterior à reunião, ela se sentou à cabeceira da minha 
cama. Eu me acastelei com o gibi do He-Man, conhecia o motivo da 
visita. Leonardo, seu pai... A desculpa que daria em poucos segundos 
tropeçava em sua língua. Ele vai se sair bem, filho. E será importante 
pra ele. Você não imagina o quanto isso está preocupando seu pai. A 
todo momento ele pergunta algum detalhe sobre como costumam 

H 
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ser as reuniões. Mas, mãe, não dá pra mudar seu treinamento? Eu 
tentei. Disseram que é apenas uma reunião de escola, que o 
departamento de dermatologia precisa de mim. 

Sim, era apenas uma reunião da escola. Mas a última do ano. 
Todos os pais, mães, tios e avós que não foram nas anteriores 
provavelmente estariam nesta. E meu pai iria direto da oficina. Graxa 
nas unhas, mãos feito um cultivo de calos. O cheiro do trabalho. 

Desde o pré-primário ele nos buscava no final da tarde. Há dois 
anos, todos os dias, esperávamos na esquina de baixo para que 
nossos amigos não vissem sua roupa encardida e remendada. 
Nossos, não. Meus. Os coleguinhas do Marcelo, entre sete e oito 
anos, ainda estavam imunes às sujeiras da aparência. Eu é que não 
queria que os meninos soubessem que meu pai nos sustentava 
desamassando carros. 

O sol ganhava espessura e eu, com os olhos baixos, mordia e 
remordia o pão com margarina. Engoli a massa como se, pela 
garganta, passassem as horas que faltavam para o encontro do meu 
pai com a professora. E com os outros pais. E com meus amigos. E 
com a Laura! Se tiver muito trabalho hoje, não tem problema. A 
mamãe pega o boletim na semana que vem. Já acertei tudo com o 
Benassi, Leonardo. Às três devo chegar na escola. 

Durante a manhã foi como se os ponteiros do relógio 
estivessem anêmicos, incapazes de desvelar o futuro. Tentei me 
concentrar nas equações de primeiro grau e progressões 
geométricas, mas a voz da professora transformava-se em um coral 
de gargalhadas. Por que trouxe um mendigo na reunião? De Natal, 
vamos te dar uma cesta com produtos de higiene. Isto é uma caneta, 
o senhor já foi apresentado? Almocei na cantina. No começo da tarde 
liguei na oficina. Ele está ocupado, Léo. Mandou dizer que daqui a 
pouco te encontra na escola. 

Três e vinte e cinco. Eu pendurado na janela espiando a sala de 
aula lotada: os pais perguntavam sobre o desempenho dos filhos, 
assinavam elegantemente a lista de presença, escutavam os 
conselhos da responsável por esculpir aquelas almas incompletas.  
Feliz Natal. Vejo você ano que vem. Comporte-se nas férias, hein! 

Quatro e dez. Quatro e vinte. Quatro e meia. Meu peito dava 
sinais de calmaria quando vi crescer a figura familiar no portão. E 
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cresceu até que teve voz. Filho, chegou um cliente, o Benassi quis me 
explicar o que fazer na porta amassada do Opala. Como se eu não 
trabalhasse com martelo e solda desde os quatorze anos! Meu pai 
entrou, camiseta manchada de graxa sobre o nome do candidato a 
vereador de anos atrás. A professora, só ela na sala. Entrei atrás 
arrastando o coração. A Laura já tinha ido. 

Também se foram Gustavo e Otávio. Faltava mais alguém? 
Apertei com força o crucifixo no bolso da bermuda. Boa-tarde. 
Senhor? Luiz, mas todo mundo me chama de Alemão. Tudo bem com 
a sua esposa? Sim, sim. Ela teve reunião no hospital. Então, senhor 
Luiz, o Leonardo é um menino maravilhoso. O senhor e ela, bem, 
vocês estão fazendo um trabalho e tanto. O velho não sabia onde 
enfiar as mãos. Nem quando a professora esticou o boletim com um 
sorriso completo. Lembro-me da feição dela, como se meu pai usasse 
camisa polo e calça de linho. Lembro-me da feição dele, as bochechas 
vermelhas, a boca entreaberta. Quando recebia elogios, não sabia 
escolher as palavras. Olhou para mim, eu estava naquelas íris azuis. 
Mudas e encharcadas. Ele todo encharcado de um sentimento sólido. 

Neste dia, a catarata da juventude pôs-se a cair. Processo lento 
até que a capa que cobria a visão fosse completamente rasgada. 
Começamos a conversar sobre as estradas estreitas da vida, foi 
quando descobri o que havia por trás dos calos e das manchas dele: 
pai alcoólatra, pouco afeto, infância paupérrima. Abandonou os 
estudos aos dez anos para ajudar em casa: trabalhou como funileiro 
por quase cinquenta. Foi num desses papos que meu pai sorriu para 
mim pela primeira vez com o corpo inteiro. E eu retribuí. 

Hoje faz um mês que completei trinta e três anos. Abraçado ao 
Marcelo e à minha mãe, vejo punhados de terra serem arremessados 
sobre meu pai. Sinto uma espécie de satisfação como se, depois de 
feitos os arranjos iniciais, tivéssemos cumprido bem o acordo que a 
natureza nos propôs. E repito baixinho uma frase que ele disse no dia 
em que sua mãe morreu: não existe morte pra quem tem lembranças 
em vez de remorsos. 
 
| conto do livro Amortalha (Ed. Patuá, 2017). | 
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da capo 
 

ressa,  
madrugada e esta dor que gritava eu abandono 

porque quero mais ouvir do que saber dar nome às coisas, e quero 
mais estar mais simplesmente. Da música dos horizontes dos 
invernos dos livros conheço pouco as folhas e não terei a pretensão 
de lhe mandar um bilhete fosse você a minha comoção eterna não 
caberia num compasso num suspiro. Se eu abrir um novo parágrafo 
um parênteses uma gaveta esta garrafa de champanhe a gaivota 
serena no espaço desaparece  

a vaga cobre o penedo é um desastre que espalha gritos 
e os cogumelos se desintegram e a lua rastejará.  
 

Austro,  
você me escreve do lugar mais distante e em língua vulgar em 

palimpsestos me conta que  vive em cavernas de cheiro obsceno 
posto num gesto esse escrito tem um perfume eu respiro eu conto 
cada uma das letras eu toco eu danço primavero e sou a embriaguez 
dos sentidos eu sou nada saber. Você não me escreve jamais eu 

O 
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rasgo as vestes eu grito sem ter dito nem som eu espero na mesma 
janela que confirma o frio sem azul. Na mesma janela em que essa 
gaivota fixa que pairava sem mover as asas se desequilibra  

a mão em posição do acorde mas de quem suprimiu-se o 
próximo compasso.  
 

Sim, as aves cantam nesse momento porque será dia Oressa 
de novo é um anúncio esta gravação antiga um disco riscado 

fala do que se pode reviver e eu presto atenção máxima porque cada 
farelo um contentamento quando encontro quando posso outra vez 
encontrar. Aqui na abadia na floresta nesta gruna eu passo fome e 
frio por favor me restitua aquelas noites aqui no claustro na caverna 
nesta furna o alvorecer se iguala ao sacramento e o falto pulsa e eu 
quero enterrar meu corpo eu quero escavar a terra e sepultar ali as 
sombras que insistem. 
 

Não, mensagem nenhuma me traz essa estação Austro 
sobra aqui uma abundância de falsias e de invenções que eu 

construo que eu combino com habilidade de quem professa as flores 
que se abririam. Veja a precariedade desta melodia ela se desintegra 
ao tato ela se existe apenas uma única vez. Ela permanece pra 
sempre — é isto o que me pede? Sem acompanhamento é uma 
sequência uma linha feita de fugacidade e chumbo. Feita de um 
papel fino frágil precário quebradiço como a lembrança das ondas 
como a existência das pétalas esta melodia está doente de si. 
 

Do meu coração que se desmancha em contratempos vem um 
pedido e eu miro o sol sobre a areia pratica a encomenda dos pulsos. 
Eu sobre aquela grande pedra na praia observo as cores que ali não 
estão. O céu é um só sentimento e ali entreguei as armas todas 
depositei a pele sobressalente as escaras que o tempo cumpriu 
esculpiu marcou como a ferro planificou. De você nenhuma notícia a 
não ser nos éolos insúbitos. A não ser no olvido que me trouxe esta 
fermata e tudo que foi posto ali num rasgo maior e muito mais amplo 
do que o esquecimento. 
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O horizonte é imóvel as pedras são imobilidade sem fim as 
areias o meu olhar neste momento é a eternidade consagrada do 
real. Como poderia nomear o que me põe em tal estado? Não 
poderia chamar isto de sofrimento porque as tílias insisteminsistem 
em serem digníssimas e nisso encontrei entusiasmo e vontade de 
querer de novo. As palavras que ficaram cravadas incrustadas 
perenes desistiram. Eu sou a espera e tranquilamente. 
 

Você permanecerá em silêncio eu em descompasso você 
continuará sendo uma cadência delicada eu o ritornelo insubmisso 
você se conservará cada um dos grãos cada uma das notas cada uma 
das lágrimas cada um dos sentidos eu o lapso a ave destituída você o 
que insiste o modo maior o modo imenso eu a interrupção o 
suspenso o malcontente o insaciado. Escrevo por palavras cruas faço 
meu testamento porque a luz não suporta metáforas os graus da 
escala são desinências são sopros que atinam para o próximo 
deslocamento. Eu me curvei ao espanto de ter e não ter no infinitivo.  
 

Vespas fizeram ninho na caixa de correio ali não posso colocar 
as mãos alcançar a infinitude de mensagens suas em frases em 
significados belíssimos e intensos não posso danificar destruir botar 
em risco as minhas mãos porque com meus dedos e com aquilo que 
eles sabem tocar faço a brancura existir e é no seu regozijo que me 
salvo. Do que este silêncio nos protege? Nas asas nas horas do mais 
doído estado de ausência de cessação é pelas mãos que encontrarei 
o caminho do esperançado. Do que me fará me cumprir.  
 

Como as contas do terço eu dou seu nome para cada retalho 
que toco e repito: lestia, cruviana, aura, cruviatá, gravana, guieira. 
 

Dormi com seus nomes grudados no meu corpo repetindo 
tocando cada sílaba: samielalíseocansim galerno bóreas favônio 
zéfiro simum 
 

É quando as palavras não chegam que se compreende  
que não se precisa mais delas para saber o quanto  
eu quero lhe por aqui. 
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joaquim maria 
 

e me mandam falar, falarei, embora para nada sirvam 
minhas palavras, sabendo vós não ser eu, doravante, 

aquele Joaquim, de algum modo livre, que até estas terras de ouro e 
pedras raras chegou por longos caminhos e grandes perigos, desde a 
cidade de São Salvador da Bahia onde nenhuma liberdade nem 
salvação me era possível. 

S 
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Assim vestida, num velho camisão ensanguentado, e destituída 
dos calções, botas, gibão e chapéu que escondiam minha verdadeira 
condição e me ofereciam o mínimo de liberdade ainda concedida aos 
homens brancos da arraia-miúda, nada me resta senão confessar-me 
apenas Maria, como tantas, Maria Isabel das Virgens, nascida num 
dia de festa da Visitação, mulher, sim, fêmea e nada mais, branca e 
pobre sem bens nem família que me amparem e por isso de 
nenhuma valia. 

Bem sei estardes vós a dar-me a palavra para defender-me 
apenas em cumprimento ao dito pelas leis do Reino, inúteis para 
quem nenhum poder, riqueza, prestígio ou padrinho tem nestas 
colônias, e mais nulas ainda para as mulheres, nascidas para nada 
mais senão servir à mesa e à cama dos varões, em suas alcovas e 
fogões, no fundo das tabernas se aí as quiserem ou, na sua melhor 
sorte, como penhor de alguma aliança entre famílias poderosas. 
Nenhuma dessas condições é a minha nem as desejo e delas tentei 
fugir tornando-me Joaquim. 

Vejo vosso ar de profundo enfado, vossas pálpebras a querer 
fechar-se em plena luz do meio-dia, por certo efeito da galhofada e 
do vinho da última noite, mas nem por isso refreareiminha língua, 
sendo minhas palavras atrevidas o último bafejo de liberdade a 
alcançar-me antes de me encerrarem num calabouço escuro ou de 
atarem-me ao pelourinho, se me não mandardes simplesmente 
enforcar e esquartejar para escarmento das demais Marias. 

Seria de vossa preferência como a de todos os homens, bem 
sei, a mudez das mulheres, mas assim não quis Nosso Senhor ao 
dotar-nos, à vossa revelia, de ideias e fala como as vossas e, se me 
sinto livre para dizê-las diante d’Ele, tanto mais diante de um ignaro 
como me pareceis vós. Porque palavras, sim, as tenho, mais e 
melhores do que as dos senhores dos engenhos, dos contratadores 
de caminhos e passagens a estas Minas e até mesmo dos oficiais do 
Reino que por moedas e favores escusos compraram seus cargos, 
palavras que me seriam negadas pelos costumes desta colônia, mas 
adquiri por minha própria inteligência e astúcia, permanecendo 
abscôndita e calada por trás dos reposteiros da casa grande do 
engenho onde por puro acaso me criei, a ouvir e espiar as lições do 
padre-mestre aos preguiçosos e descuidados filhos do fidalgo e a 
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exercitar-me no traçado das letras, com uma varinha de taboca na 
fina areia da margem de um riacho, até tornar-me mais hábil na 
escrita do que o próprio padre-mestre. 

Mais me enriqueci do tesouro das palavras e pensamentos nos 
anos que passei metida no cartulário do convento de monjas clarissas 
da Bahia, como serva de Dona Blandina, amada por mim como uma 
irmã de sangue que nunca tive, mas cuja morte, por cruel mal de 
amor pelo qual ali seu malvado pai a encerrou, não pude evitar. 

E para onde havia eu de ir, se já não tinha mais senhora que 
me abrigasse para servi-la no convento do Desterro? Para debaixo de 
algum arconas ruas da Bahia, tão perigosas e traiçoeiras para uma 
mulher? Disso havia muito sabia eu, e desde então concebi o ardil de 
obter trajes adequados e fazer-me de homem cada vez que tinha de 
ir buscar à rua os meios para alimentar e curar minha senhora, a 
quem o pai tudo negava. Fazendo-me de macho, dotado do talento 
da escrita bela e escorreita, munido de folhas papel, uma boa pena 
de metal, um frasco de tinta e lacre furtados do convento, mais 
alguns sinetes que talhei em madeira, muitas vezes me aventurei 
pelas ruas e tavernas, a ganhar tostões às custas dos iletrados 
senhores, sempre necessitados de quem lhes escrevesse cartas, 
petições, contratos e testamentos ou versos indecentes para 
presentear as suas marafonas. Desde, porém, que em busca de ouro 
e pedras, de mais terras e fortuna, um sem número de senhores 
daquela cidade e aventureiros que desembarcavam das frotas 
abalaram para cá, trazendo consigo os escravos que produziam a 
riqueza da Bahia, também meus ganhos tornaram-se parcos e não 
pude deixar de segui-los. 

Montando a mula que recebi em pagamento de várias ordens 
régias falsificadas com perfeição para um rico clérigo, juntei-me a um 
bando que para cá se dirigia pelos longos caminhos do sertão, 
trazendo consigo tudo o que tinham e aqui falta, podendo-se vender 
com muito lucro: gado e carne seca para alimentarem-se, vender e 
encher vossos supinos ventres, e mais luxos de porcelanas, tecidos, 
escravos, iguarias, especiarias, ferramentas, entre tantos outros. Para 
isso muito lhes serviam meus préstimos já que, iletrados, não podiam 
nem se defender das fraudes nem fraudarem eles mesmos os 
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contratadores dos caminhos, pontes e passagens onde não se pode 
escapar do recolhimento dos tributos. 

Então, sim, fazia-me de muda ou quase muda, usando minhas 
as mãos, esgares e movimentos da cabeça para comunicar-me — que 
nestas terras de brutos parcas são as palavras e pouca falta fazem — 
para não me arriscar a ser traída pelo tom de minha voz. 

Assim vivi, eu, Joaquim, homem livre, útil à cobiça dos outros e 
à minha própria sobrevivência, por léguas sem fim do chamado 
Caminho dos Sertões cujo trânsito, embora o tenha querido proibir, 
nem Sua Majestade o Rei de Portugal em pessoa poderia controlar. 
Por ali cheguei inteira até as Minas, mais forte em meu corpo e 
espírito e trazendo meu embornal mais pesado de moedas, as 
mesmas que agora devem estar acrescentadas a vossas arcas. 

Sem jamais suspeitarem de minha condição de fêmea, segui 
com os demais, por rios e estradas ou por veredas e picadas 
clandestinas, por onde vêm tão várias mercadorias proibidas e por 
onde voltam o ouro em pó e as pedras para a vaidade dos Reis e da 
nobreza. Por certo vós, com vossa imensa pança, vossas curtas 
pernas e a frouxidão que vos dá a ociosidade, não haveríeis de 
aguentar tal caminho, nem mesmo se carregado em redes pelos 
escravos. Eu, porém, feita para aguentar outro ser crescendo no meu 
ventre e expedita de corpo inteiro, nem por um momento me senti 
tentada a desmontar de minha mula ou a abandonar a viagem, desde 
a cidade da Bahia até estas minas de Sabará. 

Tudo isso suportei, melhor do que os homens que vinham na 
mesma caravana, pois para sofrer fui criada e mais cômoda do que 
eles estava eu sobre a sela porque nada tenho entre as pernas para 
incomodar-me. Tão bem me acostumara a ser Joaquim que descuidei 
e, já às portas da vila de Sabará, traiu-me a natureza: ao saltar da 
montaria para apresentar aos oficiais de guarda minha perfeitamente 
falsificada certidão de batismo, viu-se um jorro de sangue manchar e 
escorrer pelo couro da sela e por entre as pernas de meu calção que 
já fora branco.  Agarraram-me todos, por bem ou por mal, não sei, 
despiram-me das botas e do calção, já não pude esconder quem sou 
e tudo me tomaram vossos homens. Tudo o mais que era meu, a 
mula, o embornal, meus instrumentos de trabalho e a pecúnia que eu 
com eles ganhara, já não me pertence, já nada tenho a perder, e bem 
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sei que a pouca liberdade exterior de que gozei extinguiu-se para 
sempre, mas ninguém pode, senão pela violência extrema, tolher a 
liberdade de meus pensamentos e calar minhas palavras que usarei 
até o fim para dizer o quanto vos desprezo, que não sois mais que 
escória humana revestida de rendas, veludo e seda, recheada da 
gordura mal cheirosa com que vos empanturrais, sujo e nojento, 
tanto que por mais que vos chamem ouvidor, ou governador, ou 
oficial ou seja lá o que for que vos chamem, se não me calarem à 
força eu vos insultarei sem cessar e escarrarei em vossa caranton... 
Aaaaai! 
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abrupto 
 

 igreja ficava no alto de uma colina, pedras e pedras 
amontoadas em um amparo íngreme. A noiva subiu de um 

só fôlego enquanto os convidados peregrinavam vagarosos, certos de 
que não chegariam a tempo para a cerimônia. O noivo, aflito, não 
contava como havia escalado a colina, mas se antecipara, porque lhe 
coube apenas a espera. A noiva arfava segurando a cauda do vestido, 
irrompendo a porta gritando “eu vou me casar”. Era uma escalada, 
de qualquer forma, e tudo se diluía no cansaço, do qual não falavam. 
Primeiro, as pétalas caíram no chão da igreja. Não, primeiro, os 
convidados que não conseguiram chegar se foram. Quando não havia 
mais flores, o vestido se despedaçou de antigo. O cabelo se fez 
grinalda e branco. A pele foi se esgarçando em nuvens. Nenhuma 
felicidade foi para sempre. 

A noiva, agora mulher e mãe, teve três filhos, nascidos num 
intervalo de anos com chuva e sem chuva, numa década em que o 
noticiário só falava do aquecimento global. O marido, agora pai, 
estava cada vez mais ausente, para fazer jus à herança familiar de 
homens bravios. Chegava quase sempre mais tarde do trabalho, às 
vezes sequer aparecia em casa. Dava as mesmas desculpas que o pai 
dera à sua mãe, e que o pai do seu pai dera à sua avó. Eram as 
mesmas desculpas dadas pelo Presidente da República nos discursos 
em cadeia nacional contra as acusações de corrupção. As mesmas 

A 
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desculpas dadas pelo açougueiro para justificar o excesso de gordura 
e massa branca na carne que vendia para as refeições. 

A mãe levava as crianças de casa para a escola, da escola para 
casa. Quando possível, descia para distraí-los e observá-los em 
brincadeiras e brigas na praça. Tê-los em casa, gastando energia 
entre as quatro paredes, era uma tortura inenarrável. Sentada no 
banco quebrado da praça, tentava se concentrar em um livro, em 
outro, em outro. Mas sua leitura era interrompida a cada parágrafo, 
porque um menino tomou a bola do outro ou esticou a trança da 
menina. Ou a menina empacava com risos malignos na partida de 
bola, entre um e outro. Eles não paravam de gritar “mãe, mãe, mãe”, 
e a mãe, que a princípio ouvia, resolveu ignorar os acessos da 
infância. As crianças, sentindo-se relegadas, a cercaram, ferozes, 
tentando arrancar o livro de suas mãos, puxando sua roupa, gritando 
palavras impronunciáveis. 

Um dia, aproveitando a distração em que estavam, entre 
disputas e brincadeiras, levantou com as mãos nos bolsos e deixou a 
praça, para dar uma volta nas redondezas. Usou o dinheiro do pão 
para tomar um sorvete, subiu e desceu de um ônibus vazio que a 
deixou à beira-mar, para então sentir a leveza que jamais tivera, 
sequer antes de subir a igreja da colina. Quando o sol já se punha, 
voltou para a praça, e não encontrou as crianças. Foi tomada de um 
misto de remorso e contentamento. No caminho de casa, encontrou-
as sob a guarda de uma senhora verdureira, e gritou para eles: “Por 
que se afastaram de mim?”, “Crianças mal criadas”, “Um mês de 
castigo, sem descer para a praça”. A verdureira olhou de esguelha 
para a mulher que simulava a indignação da maternidade, 
imaginando que ela, no mínimo, havia sido negligente em deixar as 
crianças se afastarem de seus cuidados. A mãe olhou para a 
verdureira para agradecer e saiu puxando as crianças aos prantos 
pela rua. 

Fez mingau para os três, mas avisou que perdeu o dinheiro do 
pão, portanto, só haveria pão se o pai resolvesse voltar naquela noite 
para casa. As crianças assentiram sem contestar, de tão esgotadas 
que estavam do choro pelo abandono. E dormiram sem pão. 

A mulher só teria seu nome sussurrado em momentos de 
melancolia e saudade depois de sua morte. Dias depois do incidente 
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do abandono dos filhos, contemplou o sol que nascia todos os dias e 
declinava. Contemplou as horas e os minutos opressores. Pensou na 
maternidade — não havia nascido para esse laço —, pensou na 
escola dos filhos, nas tarefas que precisava ensinar sem nenhuma 
vontade, no alcoolismo do marido, nas palavras armadas, nas feridas 
que doíam, fechavam e abriam, nas dívidas e nos anos que 
encolheriam. “É golpe”, vaticinou. Voltou à igreja da colina e se atirou 
decidida a ver seu corpo que morria voar. 

“Maldita”, cuspiu o marido sobre os pedaços de carne que 
haviam restado da mulher, para horror dos presentes ao funeral. Saiu 
em um rompante, arrastando as crianças inconsoláveis, levando 
junto a única coroa de flores. Saltou as poças de lama, deixando a 
menina cair numa delas, e seguiu lendo os letreiros das propagandas. 
Ao chegar em casa, não esperou sequer os filhos dormirem para 
iniciar seu espetáculo. Abriu o vinho que guardou para celebrar as 
bodas de mês com sua nova amante. Chamou pelo nome da mulher. 
Ouviu no último volume a Dança Macabra de Saint-Saens para abafar 
o choro das crianças, e também para incômodo dos vizinhos. A 
família que morava no apartamento da frente passou a bradar contra 
o caos que se estabelecera. O casal de idosos do andar de baixo 
bateu no teto com cabos de vassoura.  “Malditos”, disse para si 
mesmo, dessa vez. Trancou os filhos no quarto, numa tentativa inútil 
de abafar o choro crescente. E chorou pela sujeira que começava a se 
acumular na janela. 
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faro 
 
2004 
 

studo sobre o olfato recebe Nobel de medicina 
(da BBC, em Londres) 

 
Dois cientistas americanos foram escolhidos para receber o 

prêmio Nobel de medicina por desvendar os segredos do olfato 
humano. A forma como o cérebro reconhece e se recorda de milhares 
de odores diferentes há muito tempo intrigava os cientistas. Richard 
Axel, professor da Universidade de Columbia, e Linda Buck, do Centro 
de Pesquisa do Câncer Fred Hutchinson, em Seattle, resolveram o 
problema. 
 
1999 
 

Vovó parou de respirar perto das cinco da tarde de um dia 
alaranjado e lindo. No momento certo em que o fedor se tornou mais 
furioso. (Meu olfato decifrou todas as substâncias de que era feito. 
Ferrugem, mofo, azinhavre, lodo, barata, ingratidão. O cheiro branco-
frio-fatal. Nenhuma revelação, nenhum aprendizado, entanto: meu 
tato não aprendeu o mistério da vida. Janelas abertas, a visão 
sufocada pela paisagem quieta da casa ao lado.) Seu coração ainda 

E 
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insistiu por alguns instantes, depois, submeteu-se, inconformado. 
Isso, vovó. Vai. Até o seu céu possível. 
 
1998 
 

No princípio, o fedor veio brando, minutos antes do 
derramamento cerebral, do pasmo, da ambulância. Acentuou-se um 
mês depois, quando a cadeira de rodas entrou pela porta da frente, 
as enfermeiras atrás. 

Primeiro era um enxame rodeando a velha, rainha pálida, 
encarcerada num corpo flácido e humilhado pela paralisia do lado 
esquerdo. Vidros inteiros de Madeiras do Oriente eram despejados 
sobre ela, mantida na antiga pose à custa dos seus melhores 
vestidos, dignamente arrematada pelo colar de pérolas no pescoço. 

Com o tempo foi esparramando-se pelos cantos, entornando-
se pela escada, infestando esconderijos, fundos falsos, sótão e porão. 
Era uma casa com náuseas. Lavada e esfregada com fervor pelos 
empregados, sem a menor serventia. Nada livrava aquele visgo. Nada 
abatia a avó e sua inhaca. Aceitou com naturalidade viver a vida que 
virou castigo: a fedentina anunciava o milagre da salvação. 

Quer brincar de saudade, vó? 
Vovô viu a vulva. O rato roeu a rola do rei. 
Não era assim que você me ensinava a ler. 
Agora é. 
Isso, vovó, tem razão. 
Então me diga, rapidinho: pra que esse nariz tão grande, minha 

netinha? 
Pra melhor te enxergar, vovozinha. 

 
1994 
 

A velha conferiu a quentura do forno, meteu lá dentro a forma 
com a massa do bolo e olhou para o relógio. Sorriu. Daqui a dez 
minutos em ponto a menina chegaria correndo, afogueada e com 
fome, as narinas na frente, seguindo o apelo que foi buscá-la no 
porão. Então, as duas se sentariam à mesa e comeriam, entre 
gentilezas e risadas. 
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Vó, pode cortar um pedaço bem grande pro anjo? 
Claro, bem grande, sei como o anjo é guloso. 
Hoje ele tá com muita fome, me disse. 
Que mais ele disse? 
Que os mosquitos têm 47 dentes. Que os camarões têm o 

coração alojado na cabeça. Que os gatos adoram cheiros de loções 
ou perfumes e é por isso que cheiram as flores. Que o quack de um 
pato não produz eco, e ninguém sabe por quê. 

Nossa, o anjo é uma enciclopédia animal. 
Tem mais. Com 65 semanas de idade, 80% das baratas 

tropeçam em cima de si mesmas. Os tropeços acontecem a cada dois 
passos. E elas podem viver nove dias sem a cabeça. 

(A velha estremeceu.) 
Lá vem você. 
(Vovó odiava baratas.) 
A menina ria muito. 
Tá bom, vó, vou indo. 
De volta para a sua brincadeira preferida. Conversar com um 

anjo de mármore, do seu tamanho, asas e mãos enormes, olhar 
vagaroso, guardado no porão. Entre os quadros dos fantasmas e 
almas penadas mais importantes da família. 

Um pedaço pra mim, outro pra você, olha o aviãozinho. 
O anjo abria a boca, engolia tudo. 
Agora vamos voar. 
Ela montava em suas costas e quando estavam bem alto, 

gritava, com olhos inacreditáveis: 
Acho que estamos sobrevoando o Japão. 
O dia ameaçava escurecer, a dama-da-noite curiosa invadia a 

sala da casa e via avó e neta tentando desvendar pequenos segredos. 
Vó, onde começa a eternidade? 
No domingo à tarde. 
A menina ria, a avó delirava. 
Assim atravessavam o jantar, brincando de trocar significados. 
Vó, se o elefante se chamasse borboleta, ele voaria? 
Voaria baixo, menina, bem baixinho. 
Quero mais doce. 

| revista gueto · edição trimestral número cinco | 

| página 41 | 



Comendo tanto doce assim, vai atrapalhar a sua fauna 
intestinal. 

Eu quero, vó. 
Você é quem sabe: sua alma, sua palma, sua capela dos olhos, 

sua pindoba. 
Por onde andará Gregório, vovó? 
Pelo mundo. Vivo, eu imagino. 
E antes do sono a velha contaria histórias. A menina dormiria 

no seu regaço — Madeiras do Oriente — de onde fugiria para uma 
floresta feita de fronha e lençol enxaguados com patchuli. 

Vovó e seu sorriso de erva-doce, seus rastros flutuando pela 
casa de pedra, suas flautas mágicas tresandando nos esconderijos, 
fundos falsos, sótão, porão. Podia ser o pão feito na hora ou os 
sachês nas gavetas. Ninguém escapava. Todo mundo preso pela 
ponta do nariz. 
 
1991 
 

Gregório, 34 anos, semianalfabeto, solteiro, solitário, negro, 
franzino, feio, um filhote de cruz-credo. Era o vigia da casa vazia ao 
lado da casa da avó. Todo dia, pela manhã, regava as plantas, abria as 
janelas, sentava-se na varanda e vigiava o dia. De vez em quando, 
fazia pequenos mandados para os vizinhos. Era de confiança e 
plantava margaridas no jardim. 

Posso colher flores pra você no jardim do Gregório, vó? 
Vá, mas sem emendar caminho. E traga-me um buquê bem 

eloquente. 
Bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer, que tanto você me 

olha, Gregório? 
Reparando a menina bonita. 
Foi quando ela reparou na minhoca enorme escura que ele 

tentava enfiar no buraco da calça, nunca tinha visto uma igual, 
encantou-se. 

Deixa eu ver, Gregório. 
O moço entusiasmou-se, a mão ganhou ligeireza, a minhoca 

empinou-se, dobrou de largura, dura. 
Assim, Gregório, mexe mais. Mais. 
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Sai da frente, que isso espirra longe. 
Ela gargalhava e batia palmas. 
Gregório ofendeu-se. 
Tá me gozando, é? 
Tudo que é sério é amargo, aprendi com vovó. 
Não entendo o que a menina diz. 
 (A minhoca pendurada, cabisbaixa.) 
Se eu tivesse uma coisa assim entre as pernas, ia viver achando 

graça dela. 
Um cheiro morno-aceso-sem-vergonha — mistura de 

camembert com água sanitária — violou meu olfato, esgarçou minha 
inocência. Nenhuma revelação, nenhum aprendizado, entanto. 

No ano 2066, a menina vai fazer 80 anos. Vai ter festa. Filhos, 
netos, genros, noras, o resto da família e os amigos, ao seu redor. Vai 
apagar as velas do bolo e respirar contente os fogos de artifício que 
explodem no seu jardim. Sou feliz, vai decidir, enquanto olha para o 
anjo de mármore que enfeita a sala de jantar. Depois dos últimos 
abraços e beijos, vai subir as escadas em direção ao quarto. No 
penúltimo degrau, vai sentir um cheiro ruim, familiar. Está 
começando a minha hora, vai pensar. Vó, onde começa a eternidade? 
No domingo à tarde, ela vai rir. Gregório, lá vou eu. Nunca mais o vi. 
Nem de perto nem de longe nem nos homens com quem me deitei. 
Como era mesmo o seu rosto? As suas mãos? De que espécie eram os 
seus sonhos? A sua alma, de que cor? Não se lembra. Mas confesso 
que, volta e meia, entra ano sai ano, ainda me pego inventando o 
estrago que aquela minhoca preta faria no meio dos meus pelos 
louros. 
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mulher é tudo louca 
 

 casa acordava de manhã com ela. Do lado da cabeceira, 
nenhum livro, mas o rádio de pilhas. O locutor do 

programa dizia a todo o tempo a hora certa. Ela ficava ouvindo as 
modas de viola e ajeitando o corpo para o acordar. O mesmo corpo 
da véspera ou teria se modificado um tanto? As dores nas 
articulações pareciam piorar, mas à medida que ela fosse se agitando 
para dar conta de todos os afazeres, elas se aquietariam. Os olhos 
vasculhavam um passado enorme de filhos e filhas e netos e a eterna 
luta pela sobrevivência. Era uma mulher que sobrevivera. Quantas 
alegrias seu corpo havia realmente experimentado? Ela se pertencia 
a si mesma? Talvez, nesses gestos mínimos que ressalvavam hábitos, 
ela se pertencesse a si mesma. Ao ouvir o radinho de pilhas logo cedo 
de manhã, quando todos dormiam o último sono, ela se sentia um 
pouco livre. Mas o primeiro que abrisse os olhos e pronunciasse a 
palavra “mãe” e com menos violência, a palavra “vó”, já instalava 
sobre ela um poder de deixar de existir e passava a ser a que servia, a 
que respondia sobre onde estavam os objetos mais banais, ou qual 
seria o cardápio da noite, e com as orelhas rasgando de dor, naquela 
manhã ela deveria responder a um inquérito brutal à filha mais velha: 

A 
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Como que o azeite já tinha acabado se da última vez que fizera 
mercado vieram três litros de azeite para casa? E se ela, a mãe, não 
tinha noção de onde saía o dinheiro. Os olhos parados no meio da 
cara, olhariam o rosto furioso da filha, e talvez trouxessem a exata 
sensação de quando ela escorregara de dentro de seu ventre para o 
mundo, resgatada pelas mãos de uma parteira, igualmente mulher, 
igualmente banida das importâncias de ser e existir no mundo. Ela 
olharia os olhos da filha e veria a boca se mexendo como uma 
máquina de produzir gritos. Talvez que a filha estivesse infeliz, sim 
era isso. A infelicidade modelou aquelas palavras brutais e aquele 
semblante severo em suas feições. Antes era só uma criança. Era só 
mais uma mulher, uma outra entre tantas filhas. E sua infância havia 
sido de uma rudeza tão gritante que os mínimos momentos de beleza 
eram todos vividos, também, de modo clandestino. A filha talvez não 
se pertencesse a si mesma. Havia sido raptada pelo mundo. A filha 
mais velha, essa mulher do mundo, atendia a chamados urgentes e 
resolvia questões urgentes e ganhava o dinheiro para suprir as 
necessidades da casa e se dava ao direito de berrar logo cedo de 
manhã com a mãe porque isso a fazia se sentir bem, pronta para o 
mundo. Pronta também para receber os homens que 
compartilhavam do mundo com ela. A mãe talvez não pensasse isso, 
mas sabia que havia um propósito sutilmente preparado para 
justificar aquela gritaria logo cedo. Ela estava se fortalecendo. 
Derrubar um pai ou uma mãe, derrubar a moral de um filho ou de 
alguém a quem muito se ama logo cedo de manhã, gera uma força 
violenta para enfrentar o mundo. Sim, talvez fosse isso. A mãe teria 
que compreender. E a filha sabia que a mãe compreenderia. À noite, 
quando voltassem, nem iriam mais pensar nisso. E antes de sair para 
o mundo, ela passaria o batom diante do espelho, arrumaria o cabelo 
do jeito como deve ser, sem qualquer pensamento, teria certeza de 
seu poder de mulher no mundo, pois se havia destruído a mãe com 
algumas palavras, o que não poderia destruir se viesse diante dela, 
pra cima dela ao longo do dia? Seria isso? A mãe sofria quieta, 
lembrando-se de que, realmente, daquela vez foram três litros de 
azeite (daquele da marca boa) que ela havia trazido. E agora o último 
estava vazio e por isso ela anotou na lista de compras, com a letra 
que usava com mais frequência para esses afazeres, bilhetes, 
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recados, e quando muito, em alguma ocasião, enviava um cartão de 
aniversário para algum parente distante que ainda morava lá de onde 
eles, os retirantes, vieram; e também as felicitações de Natal e Ano 
Novo. Mas ela deveria fazer a lista, antes de deitar, ela deveria ter 
feito a lista de compras e deixado em cima da mesa. Por isso ela 
anotou, com dificuldade, pois não gostava muito de usar 
esferográfica, anotou tudo o que faltava, entre barras de sabão, 
detergente, desinfetante: “azeite”. Ela alçou o avental por sobre a 
cabeça como quem se preparava para o dia, aquele longo dia de 
tantas roupas para lavar e louça e os netos menores que ela também 
devia alimentar. E quando estava lá, terminando o café, a filha 
sentada à mesa, fumando, ela enxugou as mãos e apresentou a lista à 
filha. Estava pronta a lista, sentia-se até orgulhosa de ter feito tudo 
na véspera, de ter adiantado umas coisas, pois logo mais à tarde ela 
sairia com a neta até o centro. Era essa a sua função, dar conta da 
casa, manter a casa e o fogo em movimento para que houvesse 
comida e para que as roupas de dormir e vestir estivessem limpas. 
Apenas isso. Ali estava tudo, palavra por palavra; e entregou a lista 
para a filha, enquanto servia o café quente na xícara da filha. Com o 
cigarro aceso e uma xícara de café cobrindo a metade da cara, a filha 
leu a palavra “azeite”. E a partir daí o inferno com os seus mil braços 
sinistros tomou o espaço daquela cozinha numa plácida manhã que 
havia nascido simples e como as manhãs de sempre. O sol pela fresta 
das janelas fazendo aquela partitura sutil na parede do quarto. O 
corpo do marido ao lado, envelhecendo e enfraquecendo cada dia 
mais. A moda de viola entrecortada pelo aviso da hora certa. Tudo 
igual até o momento da leitura daquela palavra. Logo naquele dia em 
que ela havia se preparado para ir ao centro da cidade tirar o retrato 
para fazer, finalmente!, a carteira de idosa e poder com isso ter mais 
liberdade para suas coisas quando quisesse, visitar alguém, ir até o 
cemitério, uma feira, o que fosse. Logo naquele dia que era 
justamente véspera da neta com a mão machucada voltar pra casa 
porque já estava ficando boa a cicatriz e não havia mais necessidade 
de ela estar ali na casa. Naquele dia, aquela confusão, aqueles gritos 
por causa de um litro de azeite. Não tinha o que dizer. Olhou para 
filha como se pedisse desculpas. Desculpas por estar ali ainda. Por 
não ter morrido. Desculpas por ser ela a dar a notícia do azeite que 
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faltava, mesmo que soubesse o tanto de dinheiro esbanjado em 
cervejas e cigarros enquanto elas varavam a noite jogando o 
carteado. E nas viagens com os amigos em que a filha fazia questão 
de bancar a passagem dos que não podiam pagar, porque tinham 
uma mãe doente em casa. Desculpas, ela pedia, desligando o fogo 
pois a água já havia fervido e era bom também não gastar tanto gás. 
No cinzeiro, dois cigarros com a marca de batom quedavam-se 
quietos, assustados. Os gritos estremeceram as paredes. Os outros 
filhos passavam pelo corredor apressados, nem pensaram em café, 
pois que poderia sobrar alguma chispa pra cima deles. Saíam da casa 
como se escapassem de uma guerra. Nenhum para levantar a voz em 
defesa da mãe, afinal era só a mãe e a mãe já estava acostumada a 
tudo isso. De vez em quando isso acontecia, devia ser a tpm da filha 
que fazia ela acordar com a macaca. Vá saber. As mulheres são assim 
mesmo. Mulher é tudo louca. 
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não durma agora 
 

enti um aperto no ombro. Tentei abrir os olhos, estavam 
colados. A mão insistia. Era ele. Sem camisa, o corpo gordo 

e moreno. O rosto, dissolvido em suor. Senti um aperto no ombro. 
Tentei abrir os olhos, estavam colados. A mão insistia. Era ele. Sem 
camisa, o corpo gordo e moreno. O rosto, regaço de suor. 

— Josué falou comigo. 
— Sonhou de novo? 
— Não, veio aqui e contou tudo. Acabou de sair. 
— Contou o quê? 
— Foi o tal do Morcego que matou ele. Saíram atrás de 

mulher, beberam e brigaram. 
— Pai, a polícia está investigando. Agora me deixa dormir. 
Eu gostava de brincar sozinho no recreio, era franzino, óculos 

fundo de garrafa. Vinham três ou quatro e me sentavam no lixeiro, 
formavam um corredor polonês, me lascavam de cascudos e chutes 
enquanto eu tentava fugir. Às vezes, Josué aparecia e botava todo 
mundo pra correr, eu morria de vergonha, pedia pra não contar a 
nosso pai, mas ele contava, ah, ele contava com um sorriso perverso, 
e quanto mais tivesse estragado o couro dos meninos, maior o 
sorriso. Meu pai dava parabéns a Josué e me chamava de frouxo, eu 
me encolhia, entrava no quarto e ficava quieto no canto. 

— Preciso fazer alguma coisa. Quando lembro do meu filho 
debaixo de sete palmos e esse Morcego solto por aí me dá uma dor. 

— Mas não sabem se foi ele. 
— Você está duvidando de mim, Tiago? 

S 
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— Não, pai. Licença, preciso dormir, faz tempo que não tenho 
uma noite inteira de sono. 

— Se você tivesse dado uma chance, seu irmão estaria aqui 
com a gente. 

— O quê? 
— Isso mesmo que você ouviu: uma chance. Você devia ter 

ajudado mais. 
Quando Josué morreu, tive pena do meu pai. Também senti 

alívio, claro. Mamãe tinha morrido de câncer três anos antes, depois 
veio a aposentadoria. O velho, que era de ficar em casa vendo 
televisão, passou a sair todas as noites. E nas ruas encontrava os 
amigos do meu irmão, queria saber por onde ele andava, quem eram 
as companhias, voltava com bafo de cana, coberto de hematomas e 
desapontamento. Josué aos vinte e quatro era tratado feito 
adolescente. 

— Espere, não durma agora. 
— Pai, o senhor está abalado, é normal, não tem nem um mês. 

Mas eu tenho pouco tempo, vou trabalhar às sete. 
Um dia ligaram da polícia para avisar que Josué estava no IML. 

Meu pai achou que era trote e deu uma risadinha, essa imagem me 
dói ainda hoje, depois, começou a gaguejar, ficou mudo. Nem na 
morte da minha mãe estava tão arrasado, ficaria assim se fosse eu? 

— Queria te contar uma coisa. Arrumei um revólver. 
— Espera. O que o senhor pretende? 
— É só para defesa. 
— Pai, por favor, prometa que não vai fazer besteira. 
— Não fale assim comigo, Tiago. Já vi que você não vai ajudar. 
— Ajudar, como? 
— Vá dormir. 
Capotei. Novamente senti meu pai no quarto. Arfando. Tentei 

reclamar que ainda tinha alguns minutos, mas ele gritou, ele está 
aqui, você não está escutando? Ele está aqui! 

Não havia nada diferente. 
— O senhor teve um pesadelo. 
— Não. Você não ouve? Ele está contando os detalhes. 
Meu pai derretia, espiava o corredor como se acompanhasse 

alguém ir embora, ofegava, tremia. 
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— Preciso resolver isso. 
Vestiu apressado bermuda e camiseta, calçou um tênis e 

pegou a arma. Segurei a mão. Pai, não vá! Ele se soltou e correu para 
a garagem. Entrou no carro. Arrancou. Atirou-se na noite como quem 
se joga num precipício. 

O telefone tocou. Achei que fosse o chefe, puto por eu ter 
dormido demais e perdido a hora. Era outra voz, rouca e gentil. 

— Tenho uma péssima notícia, Tiago. Achamos um homem no 
lixão com uma bala na cabeça, tudo indica que é seu pai. Eu sei que é 
um momento difícil, mas precisamos do reconhecimento… 

Desliguei. 
Não fui trabalhar, precisava dormir, meu chefe entenderia. 

Tomei um remédio que me suspendeu no silêncio, distante dos bares 
bêbados, das casas insones, das ruas putas, dos prédios vivos. 

Senti um aperto no ombro. Tentei abrir os olhos, estavam 
colados. A mão insistia. Era ele. Sem camisa, o corpo gordo e 
moreno. O rosto, regaço de suor. 
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a poesia de Donizete Galvão; 70 Poemas para 
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palavras; Transpassar: poética do movimento 
pelas ruas de São Paulo. Realizou edições 
comentadas de obras da literatura brasileira e 
portuguesa. Para os palcos de Robert Wilson, 
adaptou a peça A dama do mar (edição 
bilíngue), de Susan Sontag, baseada em Ibsen, e 
traduziu A velha, adaptação de Darryl Pinckney 
para uma novela de Daniil Kharms. 

 
das perdas 
 

or alguns momentos, sentado num dos últimos bancos, ele 
teve a impressão de que o veículo tombaria, derrubado 

pelos ventos do temporal. Isso, aliado ao fato de pensar, com 
angústia, no que o aguardava, o impedira de dormir, por meia hora 
seguida. E, com a angústia, ele se esquecia de respirar, esse ato para 
ele tão voluntário como todas as coisas que tentava controlar. De 
repente, com a interrupção do ar, sentia-se sufocar, com o coração 
palpitando de tal forma que julgava suas batidas perceptíveis ao 
vizinho do lado. Então dava um grande suspiro e tentava pensar com 
mais calma no motivo por que estava fazendo aquela viagem, depois 
de tão longa ausência. Julgara que o afastamento o colocaria a salvo 
da saudade, da dor, da impotência de resguardar tudo o que lhe era 

P 
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caro, quando ele na verdade só fazia despertar, de forma aguda e nas 
horas felizes, esses sentimentos de que um dia tentara se libertar. 
Talvez a paz de espírito tivesse estado perto de onde julgava mesmo 
estar o problema, ou talvez essa paz não fosse algo que ele, do jeito 
que era, achasse digno de atingir um dia, onde quer que estivesse. 

Quando o ônibus chegou aos arredores da cidade, notou que 
tudo estava lá, em seu devido lugar, quase sem mudanças, mas 
definitivamente perdido. O mal-estar da viagem cessara. No lugar 
dele, veio uma dor mais concreta e palpável: o sofrimento de não 
conseguir vislumbrar o mundo sem algo muito importante. Um 
mundo — o seu mundo — amputado, ao qual faltava um pedaço 
impossível de ser refeito. Se ao menos ele acreditasse que haveria 
um depois, algo além, um deus, por assim dizer, ele estaria mais 
tranquilo, seria até capaz de suportar, mas ele tivera a infelicidade de 
herdar do pai, aquele pai estranhamente submisso, uma profunda 
falta de fé. O pai, ao menos, tentara. Esforçara-se para adquirir algo 
que não tinha, e nunca teria, e por isso ficou louco, murmurando 
sempre e apenas “por que me abandonaste?” não a deus, mas ao 
próprio filho. Mas ele nunca teria ido tão longe. O mais longe que 
fora não era distante de onde sempre esteve. E agora estava de 
volta. 

O ônibus chegou à rodoviária às 9h da manhã. A viagem tinha 
durado mais do que as dez horas habituais, por causa da chuva que 
caíra durante boa parte do percurso. 

Ao desembarcar, trazia consigo uma pequena maleta, uma 
garrafa de água e um sanduíche que não conseguira comer. Sentiu-se 
perdido e, como sempre acontecia nessas situações, só. Apesar de 
toda aquela gente que movimentava o terminal, ele era incapaz de 
enxergar alguma coisa. E, mesmo se alguém lhe dissesse “eu o levo 
pela mão”, ele não poderia ouvir. Tudo lhe parecia abandonado, 
derruído. Resolveu se sentar um pouco no banco mais próximo da 
saída a fim de tomar força. Precisava de força, de uma coragem que 
ele não tinha tido nem mesmo quando partira, há anos. Só hoje se 
dera conta de que ter ido embora dali não fora um ato de coragem, 
mas uma retirada desastrada de alguém que, na fuga, deixa cair da 
valise vários pertences pelo caminho. 
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Esteve a ponto de chamar um táxi. Tentou fazer um gesto, mas 
o que seria dele se perdeu no ar. Ficou olhando a fila dos carros, nos 
quais entravam pessoas cujo destino se ignorava, a quem talvez 
aguardassem provações mais penosas que a dele. Só ele não 
conseguia. Ele sabia que era diferente, não para o bem, mas para o 
mal: era apenas um feto pela metade, que não poderia nunca ter 
vindo à luz. Diversos táxis partiram levando passageiros, sem que ele 
se decidisse a tomar um. Chorou impassível como um espectador no 
cinema que se emociona, com certo pudor, com um drama alheio e 
fictício. Estava cansado. Não podia se mover. Os pensamentos 
cessaram e sua cabeça ficou pairando num estranho vazio durante 
muito tempo. Depois, quase recomposto, olhou o relógio, voltando a 
si. Já anoitecia. O enterro devia ter terminado. Com esforço, separou 
algum dinheiro, jogou na lixeira a garrafa de água, o sanduíche e a 
maleta, e dirigiu-se ao guichê para comprar uma passagem de volta. 
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Interpoética e O Recife Assombrado. Participa 
ainda este ano do segundo volume de Ficcionais, 
em que “escritores revelam o ato de forjar seus 
mundos”. 

 
apólogo da identidade 
 

u era uma velha folha de papel esquecida numa escura e 
maciça cômoda de argolas de ferro. Rochosa ilha de 

detenção abandonada à própria sorte, governada pelos sicários. E eu 
era uma folha vazia. Apenas amarelecera e adquirira manchas senis 
com o tempo. Durante eras, os cupins deitaram em mim o fino pó da 
madeira, as traças confabularam do lado de fora, passando ao largo. 
São um tanto estúpidas, essas tracinhas...  Como o cheiro de naftalina 
na gaveta sobrepujava o meu, jamais cogitaram investigá-la. 
Bitoladas. As baratas, odiosas, tenazes, astutas baratas, é que me 
encontraram. Trezentas e trinta e três gerações de baratas 
transmitiram umas às outras o conhecimento de minha localização. 
Que terror me tomava quando eu sentia seu cheiro inconfundível! 
Áspero era o som de seus passos enquanto se aproximavam, e 
mesmo na escuridão eu discernia suas silhuetas, os grandes olhos 
negros, gulosos, o frenesi das antenas, e estremecia de asco quando 
andavam por cima de mim, arranhando-me com as pernas 
serrilhadas. Se defecavam sobre meu corpo ou me mordiscavam, eu 
quase sempre desfalecia. Pura maldade. As baratas, que vivem na 
fartura? Elas jamais precisariam me incluir em sua dieta. O mundo 
lhes pertence, sempre volta a ser herdado por elas. 

Mas nada se compara à tortura que me impôs La Bruta, uma 
barata imensa e negra que certa noite adentrou minha masmorra, 

E 
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espremendo-se pela passagem entre o teto e a parede. Aproximou-se 
devagar, perguntando cínica: 

— O que há aqui? O que temos aqui? Quem mora nesta casa 
sombria? Ora, mas vejam! Vejam só! Uma velha inquilina preguiçosa! 
Ou será aleijada? — e, mudando de tom, sussurrou com um hálito 
seco e nauseabundo: — É melhor você se levantar e correr, caso 
contrário vou roer você todinha... 

Depois de regozijar-se um pouco com meu desespero, 
começou de fato a roer-me, mas muito, muito lentamente. Com igual 
vagar, triturava cada um dos pequenos nacos, chiando de prazer. 
Como é ignóbil o chiar de uma barata! Mas logo, para meu absoluto 
espanto, se retirou. No entanto, o som que emitiu, uma espécie de 
riso de mofa contido, me deixou profundamente alarmada. Meus 
temores não se revelaram infundados, pois na noite seguinte La 
Bruta tornou a entrar em meu cárcere e devorou-me um pouquinho 
mais. Então, após sucessivas visitas, quando a loucura já se instalara 
em meu ser, ela invadiu a cela debatendo-se e revirando-se, 
estrebuchando loucamente da maneira que só as baratas fazem, 
produzindo um estertor pavoroso. De sua bocarra escorria uma baba 
viscosa. 

— Envenenaram-me! Envenenaram-me! — gritava, só que ao 
me alcançar recuperou sua malícia: — Mas antes de morrer vou 
terminar esse servicinho... 

A baba espessa pingou em minha face, e La Bruta passou a 
devorar-me selvagemente, arrancando grandes bocados. Eu podia 
sentir seu coração pulsar, e ouvia estalos que vinham de dentro de 
seu corpo. De repente começou a vomitar e ter convulsões — 
vomitou-me em mim! Depois caiu dura, as seis pernas para cima, 
dando estirões. Feito um cavalo. Eu mesma estava semimorta, em 
estado de choque. La Bruta foi a barata mais cruel que conheci. 
Mereceu o fim que teve, mas eu não merecia ter ficado debaixo do 
seu cadáver, do qual logo começou a escorrer uma substância 
amarelada. Tinha um cheiro atroz, acre. Pensei que eu mesma 
morreria envenenada. Ela inchou como um baiacu, liberou gases e foi 
minguando até ficar achatada parecendo uma omelete. Depois 
começou a se desmanchar. As pernas caíram, a cabeça se separou do 
corpo. Graças a Deus, quando o veneno se tornara inócuo ou se 
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evolara, as formigas — também ardilosas — vieram, ergueram-na nas 
mandíbulas e a carregaram... 

Apesar de ter passado por todas essas coisas eu afirmo que 
elas não eram o pior de tudo. O pior de tudo, ah, juro pelas minhas 
duas páginas e pela minha mísera espessura que o pior de tudo era a 
solidão e o desprezo. Esses males, sim, me roeram quase inteira. Às 
vezes El Carcelero depositava sobre mim centenas de folhas novas, 
branquinhas e frescas. Mesmo deliciosas de tão tenras. Para elas, 
minha presença, minha existência, eram um insulto. Eu era um 
monstro, um pária, desfigurada, imunda, carcomida. Não ouso 
mencionar o primeiro apelido que me deram. Ele fazia referência à 
minha, digamos assim, incompletude. Restrinjo-me ao segundo: eu 
era La Momia. 

Essas folhas, que sonhavam em conjunto virem a ser um 
grande romance ou tratado, iam partindo uma a uma, ou em 
pequenos grupos, tremulando de alegria na mão de El Carcelero — 
adejando, dir-se-ia —, até que eu ficasse sozinha novamente no 
cárcere escuro e fétido. Imaginem, caras irmãs, imaginem o que é 
passar anos e anos em companhia apenas dos próprios pensamentos, 
monologando aflitivamente, ser um papel vazio, sem palavras, sem 
números, sem traços, sem nada enfim. Tive sérios problemas 
mentais, esquizofrenia, claustrofobia, longos períodos — necessários 
— de catatonia, e passei a desejar a morte, desejar que La Bruta 
tivesse terminado seu servicinho sujo. Sonhava com aquele clássico e 
pavoroso fim: ser lentamente queimada na chama de uma vela, 
contorcendo-me até que restasse apenas um cadáver carbonizado. 
Por isso, minhas irmãs, vocês são afortunadas. Talvez um dia vocês, 
onde minha história pouco a pouco se decanta, sejam célebres. Daqui 
a um ou alguns séculos pode ser que vocês, os originais desse conto, 
sejam relíquias expostas num museu, reproduzidas aos milhões pelos 
quatro cantos do mundo. 

Bem, mas ali estava eu, só, com a mente vazia, uma velha 
vegetante, quando a gaveta, rangendo muito, abriu-se pesadamente. 
Porém não foi depositada mais uma ou meia resma. Foi uma mão 
esquálida quem entrou no aposento junto com a réstia que a 
delineava em silhueta, como um arqueólogo que enfim descobre a 
câmara mortuária do faraó. Ao deparar-se comigo, recuou assustada. 
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Voltou a aproximar-se, cautelosa, examinou-me um pouco e me 
puxou para fora. Envolveram-me a luz intensa e o ar fresco do mundo 
externo, no qual pairou, brilhando, o pó que me cobria. A claridade 
me cegou, mas eu não dancei como as folhas jovens, pois todos 
aqueles anos de cativeiro tinham-me deixado entrevada. Veio uma 
brisa suave, levando de minhas faces detritos acumulados ao longo 
de séculos. Quase de imediato comecei a sonhar, imaginar-me o 
enxerto de um capítulo ou a abertura de um conto, pois só uma 
inspiração devastadora o teria levado a superar a repulsa e tomar-
me. Disso vocês podem depreender em que medida nós, mesmo 
depois de velhos, podemos ser insensatos. Servir de receptáculo a 
uma ridícula carta de amor, de qualquer jeito, já redimiria toda a 
minha dor, faria ter valido a pena todo meu calvário. 

Fui colocada sobre uma mesa e quando El Carcelero se 
debruçou sobre mim, olhamo-nos de frente. Tive um choque, a 
impressão de que também ele estivera numa gaveta todo esse 
tempo. Por mais que tivesse vivido, viajado, experimentado. Os 
cabelos estavam encanecidos, os olhos rajados, as íris encobertas 
pela caligem. Os sorrisos e os prantos haviam se fossilizado em seu 
rosto sob a forma de rugas. Seu corpo minguara no fogo lento do 
tempo. Ficamos ali, eu e El Carcelero, calados um diante do outro. 
Talvez não tenha demorado muito, mas eu mal podia suportar a 
ansiedade. Sentia-me uma adolescente. Notei que no seu semblante 
estampava-se uma vasta e desalentada angústia. Compadeci-me 
intensamente daquele homem velho, e demorei a perceber as 
lágrimas que aos poucos se condensavam — e podiam traspassar-me, 
moles espadas. Antes disso, entretanto, ele enxugou os olhos com os 
nós grossos dos dedos e voltou a fitar-me. El Carcelero tomou da 
caneta-tinteiro — essa sim permanecera jovem, conservara a vividez 
de seu negro-e-dourado, talvez depois de muitas gerações de cargas 
—, e percebi que suas mãos estavam cobertas de manchas senis, a 
exemplo de meus lados. Lentamente, hesitante, desceu-a sobre mim, 
e uma vez que começou a escrever, estabeleceu a conexão comigo, 
fê-lo febrilmente, traçando a partir de meu canto superior esquerdo 
as seguintes palavras: 
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De perfil és um fio, 
de frente face vazia, 
ao nível dos olhos, 
como agora te olho 
debruçado sobre ti, 
és árida, pálida planície, 
onde atiro minhas sementes 
como um camponês demente 
que espera cultivar no deserto 
uma luxuriante floresta de sonhos 
em que se possa caminhar desperto 
e que mesmo examinada de perto 
não revele seu cunho de ilusão 
 

Eu experimentara uma sensação inédita enquanto a ponta 
aguçada da caneta me premia, uma dor transmutada num prazer 
intenso demais, quase intolerável, que fez meu corpo quase romper-
se, e o som rascante do atrito entre nós era a expressão sonora, 
musical, por que não?, disso. Eu, La Momia, estava tendo um 
orgasmo, meu primeiro orgasmo, na velhice. A simples mecânica do 
atrito, entretanto, não teria sido capaz de produzi-lo. A concomitante 
geração em mim do sentido do que se escrevia é que dera-lhe esse 
poder, como se árvores inteiras, com cipós, bromélias e 
correspondente fauna, crescessem em meu ermo de uma hora para a 
outra, o sentido que embora particípio passado no transe da leitura 
converte-se em vir-a-ser — virar ser. Senti-me reconciliada com o 
insensível universo. Nem sabia que ele escrevia poemas, mas apenas 
aguardava que o concluísse, cravando o ponto final, e assinasse o seu 
nome, que eu agora estava disposta a perdoar. Se era bom ou ruim, 
se seria publicado, se teria acolhida favorável entre críticos e leitores, 
se seria lembrado no futuro, já pouco se me dava. 

Em meio à felicidade, entretanto, notei que El Carcelero me 
olhava de um modo peculiar. Eu nunca fora olhada desse jeito. Ele 
estava relendo as palavras que tatuara em mim, examinando-as uma 
a uma, revirando-as em sua mente como se revira uma pedra na 
mão, posto que com efeito palavras são objetos tridimensionais, ou 
mais. Sorriu amargamente, e seu rosto assumiu uma expressão 
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irônica, autoirônica. Senti uma pontada no coração ante o olhar que 
me desferiu então, pois esse, esse eu já conhecia. 

— Canalha! Canalha! Demoraste todos esses anos para me dar 
uma identidade e irás tomá-la num segundo?! — gritei, roufenha. 

— Eu não sei da minha, posso te dar uma? 
— Seu poema é medíocre! Eu nunca li um poema tão 

medíocre! — acusei, eu que nunca lera um poema, e tenha sido por 
ofendê-lo ou convencê-lo, ou as duas coisas, subscrevi assim minha 
pena de morte. 

Por um instante vi El Carcelero com os olhos de La Bruta na 
ocasião em que entrara chiando moribunda, um demônio, e no 
seguinte experimentei uma dor pior que a causada pela mais cruel 
das baratas, uma dor semelhante à do condenado quando é cortado 
da genitália à garganta pelo instrumento do verdugo. Meu corpo 
produziu um som terrível ao ser dilacerado. Notem a violência que há 
nesse verbo: rasgar. E a dor se repetiu várias vezes, dividindo-se mas 
multiplicando-se como os pães do milagre, antes que El Carcelero 
atirasse meus pedaços pela janela e eles se espalhassem em 
desesperada fuga, cambalhoteando de terror. Ao longe deviam 
parecer uma revoada de pequenas borboletas. Caíram uns distantes 
dos outros e assim, transidos de frio, espelhos da solidão uns dos 
outros, jazeram, até que a noite veio, uma chuva os dissolveu, a terra 
os tragou, fazendo de mim esse puro espírito extraviado. Meu único 
consolo é não ter sido ele a escrever estas linhas em que me encarno. 
Seria, se ele não tivesse, sem querer, me concedido uma dádiva. 
Tendo me tornado ou retornado à Ideia, tudo que um dia já foi 
escrito, não só em folhas de papel, mas no continuum que vai de 
tabletes de argila da Mesopotâmia a tablets do Vale do Silício, está 
em mim, como numa gota o oceano, numa célula o genoma, num 
homem o universo. Folha de papel, biblioteca de Babel, imaginem o 
quanto pude me divertir com as páginas escritas pelo meu pobre e 
prolífico carcereiro, como quem observa o desengonço e o empenho 
dos primeiros passos de uma criança. 
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Severino Figueiredo | Mora em Cabedelo-PB e 
escreve em Triste, mas curto. 

 
gabiru 
 
1. 

ê um Expedito virado na gota serena: — Ele, mainha, ele! 
A mãe explode em voz: — Quê! Djabo é esse! De choro? 

Logo afina; espana a coriza: — Deixe lá, ele, deixe lá que é 
estresse. 

Beija Ditinho no ombro e sugere TV. Ao canto e de rodo na pia, 
vó abre nota de rodapé: “Isso é o povo na rua que faz raiva a ele e ele 
vem descontar no bichinho”. 
 
2. 
O supetão de detrás é de um meio de manhã abafada. Faltou a 
precedência: 

Coisinha antes do primeiro travessão, Expedito fora ter mais o 
pai na garagem da casa; aí dá com o homem de língua no carro — 
uma cara de sumô, a zorba aparente. Moacir vê o garoto, mira uma 
caixa a escanteio e faz cumprimento de ordem: “Pega a chave-estrela 
ali pra mim!”. O menino vem com a de fenda. O outro solta os 
cachorros: “Você é leso, é? Eu falei a estrela, ora porra!”. Tinindo, 
Expedito voa de volta, no que ainda ouve: — Chora mesmo! Tu é um 
homem ou um rato? 

O boyzinho aterrissa na cozinha e clareia o início do texto. 
 
3. 
Das aspas da avó a esta tarde de pau mole, o quê? Cinco horas! 
Tempo de Expedito beber do tonel do ressentimento. 

— Se comporte, viu? Obedeça vovó que mamãe e papai já 
chegam. Dê cheiro! 

Cheiram-se sob buzina, no que a mulher grita para além 
portão: “Tô indo!”; e, normal, à sala: “Djabo apressado! Tchau, meu 
amor; tchau, D. Mariana, se ele aperrear me ligue”. 

Mãe sai e deixa Ditinho num bico de biquara, o olho no entre 
cerâmicas, apombaiado. Beira quem varre à espera da pá — que 

V 
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vem. É ideia súbita: “Vou mostrar quem é o rato aqui!”. Deixa a sala: 
— Vou beber água. 

Na cozinha, arria — discretíssimo! — a tampa do fogão: vê as 
formas de bolo. Lembrara-se de mama de dias atrás: “Guardo aqui 
mas é mesmo que nada, os peste vem e cagam tudo de novo”. Dá 
mão às bolinhas negras e mete o granulado na boca. 

Meia centena de segundos depois, Expedito cai no chão — 
gorfa que só. 
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bodas de prata 
 

 roupa era a mesma, já o corpo… Assoviando Drão, música 
preferida, nasce morre trigo, vive nasce pão, de frente ao 

espelho tentava fechar o colarinho, a papada resistia para ceder à 
pressão dos dedos tentando encaixar o botão na casa. O botão na 
casa foi encaixado, embora sentisse falta de ar até quando pensava. 
O problema seria o outro encaixe exigido por ela para mais tarde, 
depois do jantar de comemoração. Havia dois comprimidos de cor 
azul dentro do bolso da camisa branca social. Vestiu o paletó preto, o 
mesmo usado quando entrou na igreja para dizer sim, suando, 
tremendo. Deu meia volta e saiu correndo, pegou um táxi e nunca 
mais foi visto na cidade. Não, isso não aconteceu, apesar de ter 
passado na cabeça, tinha medo dela, da esposa. Uma namorada 
exigente, uma noiva sufocante que se tivesse um bigodinho ridículo 
debaixo do nariz completaria o perfil de Hitler. Tirania era o nome do 
perfume. 

Quanto ao casamento, nada poderia ser feito vinte cinco anos 
depois e sabia disso quando borrifava o Channel Número Cinco já 
sem cheiro. Uma borrifada por ano, a primeira no dia do casório. 
Exigência dela, que nem sabia que tal perfume era feminino e deu de 
presente de noivado com essa proposta, usar uma vez por ano, a 
cada dia vinte e nove de fevereiro. Sim, casou num ano bissexto e 
bem que poderia estar fazendo sete anos de união e não teria essa 
porra de bodas de prata, usar esse paletó que nem fecha pela barriga 
de cerveja. 

A 
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— Adamastor, que demora, parece mulher, porra. Bora jantar, 
meu filho. Tenho que comer logo por causa da gastrite e amanhã a 
prisão de ventre tem que passar, não aguento mais ficar sem ir ao 
banheiro. 

Ser xingado, ouvir os palavrões cotidianos daquela gorda, cara 
de buldogue, verruga no queixo, a quem tinha de comer uma vez por 
mês, já estava acostumado. Odiava ser chamado de meu filho. Uma 
ofensa a sua santa-mãezinha-que-Deus-a-tenha, lembrava dela 
chamando meu filho, fiz seu jantar, meu filho está lindo, meu filho 
super inteligente. Medeia não era a mãe, passava longe da mulher 
que o pôs no mundo. Seguiram no carro, ele dirigindo, ela no banco 
de trás, gostava de passar a imagem de ter um motorista particular. 
Ao mesmo restaurante da nossa lua de mel, meu filho. Falou e deu 
um arroto pestilento, o motorista teve de abrir a janela para o cheiro 
sair. 

O restaurante decadente. O mesmo maître, que agora tinha o 
bigode e os cabelos brancos, também era o único garçom, chefe de si 
mesmo, controle de custos. As paredes descascadas, o cheiro de 
mofo, aquele lugar parecia a vida de Adamastor e ele sabia disso. O 
garçom acendeu as velas que boiavam em cadinhos de vidro. 
Aceitam uma bebida? Quero um uísque. Nada disso, meu filho, se 
beber hoje não funciona mais tarde. Sabe, seu garçom, Adamastor 
tem dificuldades de ereção desde jovem e se beber piora. Traga para 
ele um suco de maçã com hortelã e para mim um conhaque. Hoje é 
dia de festa, sabia que estamos fazendo bodas de prata? Diga ao 
Cheff que capriche, viu? 

O ar-condicionado quebrado ou seria o excesso de tecido 
adiposo que o fazia suar molhando primeiro a região das axilas, 
depois a barriga e as costas? Tomou o suco de hortelã fazendo 
caretas. Ela entornou o conhaque, pediu outro e outro e mais outro. 
Meu filho, você lembra da nossa lua de mel? Você, tão gentil, teve de 
sair de madrugada do hotel para comprar meu cigarro. Eu apaguei e 
deixei fora do quarto naquela nevasca, muito engraçado, lembra? 
Sim, lembrava do frio e da pneumonia, os dias internado no hospital 
para tratar do pulmão, porque sua majestade quis fumar às duas da 
manhã. Garçom, decidimos o prato, pode anotar, por favor? Vamos 
comer salmão com batatas souté ao molho de ervas tropicais com 
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pitadas de queijo emmental. Esse prato nós comemos todos os anos 
de aniversário de casamento. 

Havia uma coisa pior do que ser chamado de meu filho. Era 
salmão com batatas souté ao molho de ervas tropicais com pitadas 
de queijo emmental. Vinte e cinco salmões atrás poderia ter desistido 
desse jantar, desse restaurante caindo aos pedaços sem nenhum 
cliente afora os dois, daquela mulher asquerosa, bastava ter fugido 
da cidade, mas teve medo da reação de Medeia, ao se saber grávida 
e abandonada pelo noivo. Teria de aguentar, mastigar o peixe que 
passaria travoso pela garganta já apertada com o colarinho e a 
gravata de listras em preto e branco, deu zebra, Adamastor, aceite. 

Vinte e cinco primaveras eu aguentando um pamonha feito 
você, meu filho, sou uma heroína. Quando falo no salão com as 
manicures sobre sua impotência, a barriga caindo sobre a cueca nem 
dá para ver o pau, que é pequeno mesmo, elas gargalham e sentem 
pena. Balanço a cabeça e digo, fazer o que? E quando conto no 
trabalho do seu problema com gases? As colegas já te chamam de 
Adamastor Luftal, acho bem espirituoso o apelido e tem tudo a ver. 

O garçom traz o salmão com batatas souté ao molho de ervas 
tropicais com pitadas de queijo emmental. Adamastor começa a 
comer e a suar, suando e comendo, uma azia, o gosto do peixe de cor 
rósea marcando a língua, o cheiro de mar, de sargaço, como se 
pescassem e servissem cru mesmo. Uma delícia, concorda, meu 
filho? Você jamais teria a capacidade de cozinhar assim, devia me 
agradecer por ter feito com que desistisse da carreira gastronômica e 
prestar concurso para contínuo do Banco do Brasil. A artista da casa 
sou eu, pinto, escrevo, o sucesso paga nossas contas, porque, aqui 
para nós, meu filho, nasceu para ser perdedor, um fracassado e 
brocha, um continuozinho de banco. Vinte e cinco primaveras de 
união, acho lindo isso. 

O cheiro do salmão se mistura ao do mofo nas paredes, o prato 
era o mesmo, o garçom, o lugar, a mulher a humilhá-lo, que destruiu 
os sonhos de uma vida profissional, casou por estar grávida e depois 
fez um aborto com histerectomia porque não queria ter filhos, sem 
consultar o marido, sem querer saber se Adamastor teria por um 
segundo o desejo louco de ser pai que sempre teve. O botão explodiu 
do colarinho e pode respirar normalmente. 
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Chamou o garçom e mandou tirar aquela merda de prato da 
frente dele e trouxesse um uísque com duas pedras de gelo. Pegou a 
faca na mesa e enfiou sem pena no pescoço da esposa. A cabeça e o 
sangue caíram no prato de salmão. Não, isso não aconteceu, apesar 
de ter passado na cabeça. Ser preso por causa daquele mulher seria a 
última prova de sua estupidez. 

— Meu filho, você não… 
— Cale sua boca, agora. E nunca mais, escute bem, nunca mais 

me chame de meu filho. Aliás, nunca mais me chame de nada, 
porque daqui para frente tratará dos assuntos do nosso divórcio 
apenas, repito, apenas com o meu advogado. 

— Adamastor, que é isso, está louco? 
— Sou louco, sou muito louco, apenas alguém insano poderia 

ter casado com uma mulher feito você. Acabou, essa vida cheirando a 
mofo, meu emprego ridículo, esse restaurante bosta, comer esse 
peixe fedorento e você, entende? Estou fora dessa vida de merda. 
Vou me matricular no curso de gastronomia, morar sozinho, jogar 
fora essa paletó velho, o perfume vencido. Use seu dinheiro ou 
arrume outro idiota para comê-la todo mês. Você agora é quem paga 
a conta. 

Levantou, colocou os dois viagras no bolso da camisa do 
garçom de boca aberta e saiu do restaurante sem olhar para trás. 
Tomou um táxi para qualquer lugar longe dali e foi assoviando. Morre 
nasce trigo, vive morre pão... 
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a torre de netuno 
 

argou os sapatos na soleira da porta e caminhou com os pés 
descalços. Frio cortante do chão. Era o momento de deixar 

as lembranças também na soleira e cair na cama até o dia seguinte. 
Mas antes era preciso conferir o conteúdo da caixa de sapatos, 
sempre depositada secretamente debaixo da cama. Tudo estava em 
ordem. Todos os embrulhos pequenos hermeticamente fechados 
com voltas inúmeras em fio de barbante encardido. Contava todos os 
embrulhos todos os dias. Quinze ao todo. Há meses não 
desembrulhava nenhum deles. Enquanto observava os pacotes, 
passava a mão no lóbulo da orelha direita. Crosta de sangue e pus 
que latejava. 

O dia anterior trouxe sol e ventos mornos. Também uma 
pontada no tórax que reverberou por toda a semana. Quando a noite 
chegou com cheiro doce de árvore velha, já estava esgotada. O dia, 
de fato, fora uma ruína, uma torre destruída pelo raio poderoso de 
Netuno. Promessas e mais promessas foram proferidas diante do 
espelho. Nunca mais seria o que era, nunca mais usaria o que vestia, 
nunca mais diria o que contava com ares de menina ainda lilás e 
desconhecedora do mundo. Empacotou tudo o que tinha no quarto. 
Não se mudaria para lugar algum. Eram apenas os preparativos para 
o grande dia da trovoada. O grande dia da fuga. O grande dia da 
queda do meteoro fumegante. Esperança verde irlandesa. Vulcões 
em desespero. 

Cada embrulho encardido debaixo da cama era fruto de dias 
gloriosos. Deveriam agora estar assim, lado a lado dentro de uma 
caixa de sapatos. Cansou de ser boneca, com cabelos longos e bem 
cuidados. Tesourou as madeixas na tarde de calor insuportável. No 
guarda-roupa, peças ralas e necessárias. O prometimento era 

L 
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repassado no cérebro a todo instante. Agora, à noite, com ventos 
gélidos e pios de corujas distantes, cumpria mais um dia sem 
excessos. Sem cores nas faces. Sem sobras na língua. Sem lombadas 
temerosas no peito. A necessidade de limpar os vulcões era diária. 
Um dia morno, bem devagar, após o outro. Sem estardalhaço. 

Cada vez mais afastada da alcateia, a flor murchava com a 
língua de fora. Só uma semana havia se passado. Os embrulhos 
debaixo do leito ainda intactos. Todas as noites ela os tocava, os 
sentia. Imaginava-os todos fora do papel velho rosado. Fora dos 
barbantes imundos. O lóbulo esquerdo coçava, já cicatrizando. Eram 
muitos cortes, dentro e fora. A saliva sempre espessa, cheia de partes 
das promessas que não conseguia engolir. Agonias que subiam 
montanhas e se despencavam sem nem ao menos se deliciarem com 
a paisagem verde irlandesa. As promessas caminhavam a passos 
lentos. Afogavam-se exaustas, sem pedir socorro. Netuno já estava 
com o raio incandescente a postos. Outra ruína cambaleando mar 
adentro. Nascera náufraga. Sem lóbulos. Sem documento. 

Na manhã seguinte, com tantos pássaros piando na relva, 
voltou para a frente do espelho. Refez em timbre inconfundível todos 
os comprometimentos de dias atrás. Todos foram repassados da 
língua para fora e do peito para dentro. Era a hora de recuperar a 
torre imensa das mãos de Netuno. Torre de pedras preciosas, 
construída com tanto esmero. Contou mais uma vez os embrulhos 
encardidos escondidos debaixo da cama. Eles ainda deveriam ficar lá 
por muito tempo. A eternidade. Cruzou o quarto vazio e foi ao 
banheiro. A soleira de pedra era boa para afiar navalhas. Ela nascera 
náufraga. Menina-lilás sem cor. O sangue pingava sobre os pés. 

Sem lóbulos. 
Sem pavilhão. 
Sem martelo. 
Sem bigorna. 
O começo de uma longa estrada. Sem excessos. De dentro da 

torre, os barbantes se desatavam, e pediam pressa. 
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carta ao vento 
 
Início de Junho 
Carta ao vento 
 

rezado, acontece às vezes da menina que me habita, 
assustada, ir se esconder no canto mais escuro do quarto 

da mãe. Não exatamente pelo escuro em si, mas para ficar bem ao 
lado do lado da cama onde a mãe se deita. Há registros dela ali por 
períodos variados de tempo, tão curto ou prolongado quanto o que 
gasta na percepção e aceitação da mão que, estendida, vai lhe 
buscar. Há registro dela ali por longo tempo. A menina fica calada, 
não é vista, nada vê, nada ouve, não se senta, não se deita, não sorri, 
não chora, nada sente nem mesmo saudade do sol. Fica ali como se 
não existisse, sabendo existir e talvez esse conflito seja o mantenedor 
do estado de imobilidade e de angústia que a isola. 

Saiba, a falta dela me cava. Sem ela caminho errática, não 
trôpega, porém. Embora até caminhe ereta, minha alma segue 
encurvada por pesados sentimentos de ausência e inadequação. O 
sol que ela se nega a ver, me nega aquecimento. Sem ela, o sorriso 
não chega a iluminar-me os olhos, coisa que é algo infantil. A voz não 
canta. Os passos, autômatos, encontram apenas velhos caminhos de 
calçadas com sombra. Mas sigo, bem treinada que fui por mim 
mesma na arte de camuflar. Ninguém percebe. Quase ninguém. 

Assim estava eu, apartada da menina, quando na rua você me 
beijou a mão, pedindo que o reconhecesse. Até hoje não 
compreendo o motivo do seu gesto. Pega de surpresa, consumi 
alguns segundos sem saber se era mesmo comigo que você falava, se 
era a mim que se dirigia. Fiquei tentando ouvir de fato sua voz para 
encontrar o sentido daquilo que me dizia. Não entendia o porquê de 
você, aquele homem bonito, me destacar em meio a tanta gente. 
Eu??? Desconcertada, me sentindo imerecedora de sua atenção 
(dramática como às vezes sei que sou), acreditando que você se 

P 
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enganava, me desculpei e neguei o reconhecimento pedido. 
Assustada, me recusei a falar com você. Me afastei, mas levei comigo 
o calor de suas mãos nas minhas, a força e a delicadeza do seu olhar 
no meu. Mais adiante, como num complô com você, um moço, quase 
menino, me pediu que cantasse. Sorri para ele, apenas. Aos poucos, 
entretanto, a menina veio se aproximando, resgatada que foi por 
suas mãos maduras, ajudadas pelas do menino. Perto de mim a 
menina se alegra. Junto dela, posso ser grande. 

Há poucos dias, sem que soubesse, você tornou a me 
surpreender. Você, aliás, não me conhece. Tampouco me conhecia 
antes. Eu que guardei comigo seu rosto, seu olhar e seu jeito que a 
mim parecem ternos. Por contatos virtuais, senti que me cortejava — 
peço desculpas por esse meu gosto por palavras antigas, estou aqui 
rindo de mim — mandou-me flores por imagens, lembrou-se de mim 
com palavras durante seguidas manhãs e noites. Fui alvo de seu 
interesse. Num momento, depois, quis estar comigo pessoalmente. 
Me assustei de novo. Outra vez, lhe virei as costas. Temo ter 
magoado a você que nem sabe me ter feito bem. Poderíamos ter sido 
namorados, fossem outros os tempos, fosse eu jovem. 

Estou aqui pensando que devo estar imaginando romance 
inexistente, meio quixotesco mesmo. Não sei, pode ser. Na dúvida, 
preferia não senti-la, mas não conseguindo dela me esquivar, na 
dúvida, mando-lhe abraços agradecidos. Gostaria que tivessem sido 
físicos. Todos eles, demoradamente físicos. 

Espero que estas palavras te encontrem por mim. 
 
Final de junho 
Resposta ao vento 
 

Cara, ah… minha cara, sabe bem você que não há perigo de 
hoje uma mensagem perder-se nos caminhos percorridos pelos 
imaginários ventos mega. Sua mensagem, você sabia quando a 
balançou na rede, chegaria até mim. Você, jogando um bom jogo, 
sabia que suas palavras me encontrariam. Só não sei se de fato sou 
eu o destinatário delas, afinal, não sei quantos lhe mandam flores por 
imagens. Você é merecedora delas, e mais. Talvez, então, agora, 
moça bonita, esteja eu sendo quixotesco. Pode ser. Estou me 
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divertindo com isto. Estou gostando da brincadeira que você, com 
ares de menina em crise, atrevidamente começou. 

Devo confessar, assim bem de início, que não me lembro dessa 
estória do beijo nas mãos. Li e reli e fiquei achando isso um pouco 
fora de época. Para mim, entenda. Mentira, adoro beijar as mãos de 
mulheres bonitas, de início… Se você me reconheceu, aquele sou eu. 
Gosto disto. 

Não, você não me magoou. Me afastei em respeito ao que 
senti fosse sua vontade. 

Ninguém mais manda cartas. Estou encantado. Curvo-me 
diante de você (isto também parece antigo, não acha? Como você, 
estou rindo de mim agora, mas não retiro o que disse). Fosse eu 
jovem, fosse você jovem. Não somos, e que diferença fundamental 
isto faz, minha cara! Me aproximei de você sabendo que nenhum de 
nós dois é, eu quis. 

Demorados abraços físicos te dou, repetidamente. Atrevo-me 
a beijar-lhe, não mais as mãos, não só as mãos. 
 
Final de agosto 
Erro de pessoa 
 

A fantasia se salvaria em mim, caso não tivesse vindo. Ou 
vindo, que não me tivesse dito que viria nem onde estaria para ser 
encontrado. Sei que veio por vir. Sei que não veio por mim. Mas este 
é o meu lugar e essa informação você a tem. Então, tendo dito onde 
estaria e me chamando, acreditei que poderia estar ali um pouco a 
me esperar. 

Te reconheci de longe. Quis ver seus olhos, escutar o tom de 
sua voz, ouvir as palavras que, uma vez ditas, revelariam o homem 
que você é. 

Não somos mesmo jovens, constatei sem surpresa. 
Você tem olhos lindos, deve saber bem. Isto me surpreendeu. 

Te olhei nesses seus olhos. Você, rápido, nos meus. Beijou-me 
novamente a mão. As palavras ditas saíram um tanto emboladas de 
sua boca. Você, como se reencontrasse uma velha conhecida, usando 
um chavão pobre e descabido para o momento, indagou-me de qual 
fonte da juventude me sirvo. Não gostei. Percebi que não me 
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reconhecia. Dei, assim, por encerrado o contato. Me afastei. Você 
ainda elogiou meu vestido, com o que concordei, também gosto dele, 
por isto o escolhi para aquela ocasião. 

Adiante, arrisquei olhar para trás. Você já tinha me esquecido, 
estava ocupado com uma moça a sua frente. Vi que beija as mãos de 
todas as mulheres. Vi que este seu gesto não tem raiz na cortesia, 
enxotada que é pela tentativa banal de sedução. Te ver bastou para 
eu entender porque naquele dia outro em que te vi pela primeira 
vez, beijou-me as mãos: eu era a mulher a passar por perto de você e 
não outra. Entendi, por fim, a razão pela qual tinha acabado de não 
me reconhecer: você vê a mulher como gênero, daí, qualquer uma 
serve. Você não observa a pessoa com quem está falando. Observa a 
si mesmo, um macho em ação. 

Ali, te olhando de longe, dei por encerrada essa história, essa 
que sequer teve início. Mas, saiba, sou colecionadora de encantos. 
Guardarei comigo a indescritível sensação (embora falsa) de ter sido 
destacada por estes seus lindos olhos em meio a muitos e do beijo 
suave que me deu nas mãos. Só lamento pelos abraços não dados 
que bem poderiam ter chegado a ser longa e repetidamente físicos. 
Teriam sido inesquecíveis, assim como seus olhos. 
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arroz queimado 
 

uando o arroz deu errado, ela se sentou no chão da 
cozinha, a cerâmica mais fria do que no dia anterior, do 

que nos meses anteriores, do que em todos os anos naquele 
apartamento, e largou o pano de prato como quem desiste de uma 
empreitada. Ela olhou o pano, a casinha bordada pela avó envolta 
por um círculo, e por um instante desejou ter aprendido um dia a 
bordar casinhas, e sobretudo círculos, mas no momento seguinte 
todo desejo de ter algum desejo pareceu fugir pela janela junto com 
a fumaça. Ela olhou o relógio na parede e todas as posições dos 
ponteiros lhe pareceram tarde demais. 

Justo ela que só queria um arroz correto, um arroz como o da 
avó, a avó que bordava. Branco, cheiroso, quente, salgado na medida 
certa, soltinho, isso, importante, soltinho: não é isso que esperam do 
arroz, que ele seja soltinho? E ela havia acordado com esse espírito 
naquela manhã, o espírito de quem sabe o que é esperado do arroz e 
que, mais do que isso, sente-se capaz de oferecer isso ao arroz. Era 
um espírito maravilhoso, aquele! Não era livre, mas era feliz, e isso 
parecia ser suficiente: quem anseia pela liberdade senão os infelizes? 

De manhã, tomando café, ela ainda era essa outra, essa 
estranha, essa que se julgava apta a possibilitar ao arroz sua 
arrozidade; faltava muito para a hora do almoço, mas a sensação de 
capacidade já a preenchia e foi lhe dando a força necessária para tirar 
a  mesa, lavar os pratos, varrer a casa, passar um pano com água 
morna e detergente no piso, responder e-mails e ignorar a solidão. 

A solidão vinha dos dois quartos vazios, do outro lado da sua 
cama, entrava por baixo da porta da sala: a casa estava infestada 
havia tempo. Seu cheiro vencia o do detergente, não tinha jeito, o 
apartamento inteiro fedia a solidão. Não são todas as solidões que 
fedem, ela sabia, mas aquela era do tipo que fedia e que a seguia: 
impregnada nas roupas, nos objetos, nas narinas e em todos os 
orifícios da inquilina, a solidão seria a mercadoria mais rapidamente 
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transportada para o seu próximo endereço, ela tinha certeza disso, 
embora naquele momento feliz, quase alegre do café, ela estivesse 
convicta de que o perfume do arroz soltinho voaria da cozinha e 
tomaria todos os cômodos, ah, como eram bons alguns cafés da 
manhã, com eram doces os que tentavam, com a melhor das 
intenções, espalhar manteiga muito além da borda dos pães. 

Ela descascou e picou finamente a cebola, e nada a faria chorar 
naquele momento: enquanto a faca subia e descia, era a esperança 
que inundava suas vias lacrimais, e o apito da chaleira onde fervia a 
água soou com a convicção de cada verso de um hino. Ela desligou a 
chama sob a chaleira, aqueceu um fio de óleo em uma panela sob 
fogo baixo, dourou as cebolas até murcharem, acrescentou o arroz, 
mexeu bem, derramou a água da chaleira, salgou, aumentou o fogo 
para médio e sorriu: agora era só aguardar. 

E então ela saiu da cozinha tão certa de tudo, ela foi ao 
banheiro, escovou os dentes, ajeitou o cabelo, trocou de roupa, leu 
qualquer coisa no celular e negou o cheiro de queimado que 
começava a sentir, mas ela negava ao passo que andava, ela negava e 
dava um passo em direção à cozinha, negava e dava outro, e mais 
um, e mais outro, em um tipo de negação móvel, presente na cabeça, 
ausente nas pernas. Às vezes, ela sabia, as pernas são mais sábias do 
que a cabeça, e nesses momentos ela admirava a beleza simples dos 
seus pés. 

Quando desligou o fogo, ela sentiu algo se apagando dentro de 
si, e por isso foi murchando como as cebolas de meia hora antes, 
murchando, murchando, até sentar no chão mais frio do que nunca, 
naquele apartamento que agora cheirava a solidão e a queimado. 
Que cheiro invadiria os cômodos depois daquele? À sua frente, o 
pano de prato, com a casinha bordada pela avó, a casinha dentro de 
um círculo que ela quis e depois não quis ter bordado igual, nunca lhe 
parecera tão amarrotado. 
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Danilo Brandão | Nasceu em São Paulo e mora em 
Londrina, interior do Paraná. É estudante de 
Jornalismo na Universidade Estadual de Londrina. 
Tem textos publicados em sites, revistas e jornais 
literários. 

 
trinta anos 
 

I. 
 

ão tinha um fio de cabelo. Careca. Nu. Por isso, deixava a 
janela aberta nos fins da tarde. Os ventos invadiam o seu 

entre orelhas com força. Era do vento e do frio que gostava. 
Coloria. Oito horas. Aquilo era o seu mundo e podia dar cor pra 

tudo. Odiava parar. Só saía para o café. As quatro. Seus amigos 
corriam para o computador. Jorravam o verde no sol. O preto virava 
albino. Riam. Quando ele voltava, não percebia. Nunca. Seguia o 
padrão dos exemplos. 

 
II. 

 
Era infeliz. 
Sua mãe acabara ao parir. Foi no parto. Os médicos não 

seguravam o sangramento. Seus amigos riam da história. Apontaram-
lhe a cabeça e disseram que ela não havia suportado foi aquilo. O 
golpe em seu ventre foi duro demais. Uma puta cabeça de alfinete. 

 
III. 

 
Tufo a tufo. Rarearam no topo. Duas semanas, laterais. Perdeu: 

mãe, cabelo, casa. Progressivo. Em ordem pra não assustar. 
 

IV. 
 
Mês. 
Encontrou um amigo. Desses que se encontra e pronto. Nem 

se vê. Foi morar com ele. Um cara de trinta anos. Exatos. Gastava seu 
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tempo entre o trabalho, yoga e cocaína. O cara ficava na fissura a 
cada quinze dias. Chegava em casa. Ia para o sofá, só de cueca, e 
olhava pro nada. Meia hora lá. Começava a berrar. Havia achado suas 
unhas no sofá de novo. De novo. Com os olhos saltados na sua nudez, 
lhe perguntava porquê não tinha cabelo. Nenhum. Não respondia e 
deixava a nóia se acalmar. 

 
V. 

 
Fim da tarde. A brisa no trabalho. Ia colorir e deixava toda a 

merda pra lá. Era meio automático seu caminho. Desviava das 
rachaduras e das bostas de cachorro. Pelas manhãs as brisas eram 
piores. Gélidas e fracas. 

Ia. 
 

VI. 
 
Não havia estudado até o final. Quinto ano. Fundamental. Os 

meninos o jogaram na lata de lixo. Estava recheada de cacos. Fim. Os 
vidros penetraram a derme. Bem no fundo. Dor. Era a dor mais 
profunda que já havia sentido. A menina de pernas roliças escarrou 
bem na sua orelha. Misto de saliva e catarro. Dentro de si. 
Escorregava pelo pescoço. Fio taludo. Verde-água. Sentiu uma mão 
ossuda, gigantesca, nas têmporas. Era do menino mais magro. Dono 
do batalhão. Seu dente voou. Apenas leite, ficou lindo, brilhava no 
asfalto. O sangue já lhe tomara o rosto e não via mais nada. Confuso. 
Por último, um jato quente passeou por seus olhos. Nariz. Boca. Era 
ácido e vinha rápido. Deu tempo de imaginar que era da menina. 

 
VII. 

 
Apagou. 
Sentava na cadeira e pintava mais um pouco. Sempre 

começava pela banda direita. 
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VIII. 
 
Não se lembrava muito bem como caíra ali. Cadeira e mouse. 

Ombros projetados para o monitor e pálpebras pesadas. Lembrara-
se, somente, que as veias cerebrais entupiram. Ela caiu. Era sua vó. 
Órfão de novo. 

 
IX. 

 
No outro dia, foi até o banco. Sacou a grana. Foi até a banca. 

Folha classificados. (11) 962006169. 
Foi. 
 

X. 
 
Na entrevista, lhe perguntaram quantas punhetas batia por dia 

e se gostava de colorir. Pacote Adobe completo em quase todos os 
programas e duas. Deve ter sido o único a ir. 

Entrou. Não se sabe o porquê. 
 

XI. 
 
Eram rolas de 20 centímetros. Uma entrelaçada na outra. 

Bucetas de todas as cores. Ele as escolhia. Começava pela banda. 
Direita. Homem ou mulher. Quando estava repleta de porra, gostava 
mais. Bem no seio da face da índia. Era sua preferida. Linda, de um 
branco encardido, quase amarelo, escorrendo pelo lábio dela. 

 
XII. 

 
Nos primeiros meses que ela aparecia, nunca terminava. 

Jorrava no terceiro boxe do banheiro do trabalho. Em casa, a cueca 
na bacia de roupa suja, seu amigo louco não aguentava. Mandava ir 
se fuder. Não tinha tampa, a bacia. A sala cheirava a porra seca. 
Aquilo o lembrava da índia e de seu rosto. Todo sujo. Gozava de 
novo. 
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XIII. 
 
Três por dia. 
Foram meses. Do nada, ela sumiu. O filha da puta de óculos a 

tirou. Deu-lhe uma rola branquela e passagens pra Europa. Segurou o 
choro até o fim. O sol saiu amarelo naquele dia e as demais cores 
pareciam no lugar. A porta fechou. Era o seu quarto. Desabou. 
Cobriu-lhe por três dias e não foi trabalhar. Sabia que a porra do 
branquelo já estava na cara da índia. Pronta pra ele colorir. Era 
diferente dos outros. Ele havia ganhado. 

 
XIV. 

 
Desistiu. 
Foi demitido. O cara de óculos lhe deu uma foto na saída. 

Envelope pardo. A foto da índia. A de verdade. A sua índia. Guardou 
no bolso. O rosto estava limpo. 

 
XV. 

 
Fazia trinta ali. Hoje. Deu três suspiradas. Uma pra cada 

década. Jogou a foto da índia no sofá. Lembrou-se da mãe, da vó, dos 
cacos, do cuspe da menina, do trabalho perdido. Fazia trinta. A índia 
o olhava no sofá, ouviu um estrondo, seu amigo estava na fissura de 
novo. Pediu uma pizza pra comemorar. 
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Antônio LaCarne | Cearense, autor de Salão Chinês 
(Ed. Patuá, 2014). Seus textos fizeram parte das 
antologias A polêmica vida do amor (Ed. Oito e Meio, 
2011), A nossos pés (Ed. 7Letras, 2017) e Golpe: 
antologia-manifesto (Nosotros Editorial, 2017). Seus 
contos e poemas fazem parte de antologias literárias 
e alguns de seus poemas foram publicados na 
Colômbia. 

 
a aranha 
 

 aranha enorme e obscura estava escondida debaixo da 
cama, enquanto os dois corpos se entrelaçavam sobre um 

colchão ortopédico — e ouvia-se o ranger de dentes, e os gritos 
abafados que a união entre pessoas que se desejam proporciona. 

A cama era de madeira negra, antiga, talvez resistente igual ao 
cinismo, igual ao frio da madrugada e ao desprezo ao telefone. Era 
uma cama que não se desmontava, precisava ser carregada com 
cuidado, assim como a aranha, assim como o que é passível de 
perder a vida a qualquer momento. 

A aranha permanecia imóvel, alheia, como se possíveis presas 
ali no quarto não lhe chamassem a atenção para a fome que se 
descortina ao que também é vivo e invertebrado. 

A aranha arfava discreta, impercebível aos olhos distraídos de 
qualquer pessoa. Ela era impenetrável e grotesca como se 
caminhasse lentamente sobre o corpo de um bebê. Os ruídos e os 
movimentos bruscos da grade da cama provocavam nela 
movimentos milimétricos. Era durante a noite que elas caçavam, 
porém alguma coisa a impedia e a atiçava gradativamente. 

Mas sobre a cama havia um homem nu e uma boneca inflável. 
Sobre a cama havia um homem de sessenta anos, grisalho, 

solteiro e com o colesterol nas alturas. Ele enfiava a língua no orifício 
redondo, pintado de vermelho que era a boca daquela mulher de 
plástico. 

No vai e vem do desejo, ele sussurrava e imaginava uma 
mulher real pronta a satisfazê-lo, calada, de olhos fechados, uma 
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mulher estática como bonecas de porcelana — mas nunca como 
aquela boneca desengonçada. 

Era a compensação difícil para si mesmo, a tara pós-moderna, 
o ritual secreto da solidão. 

Então a aranha, talvez incomodada ou curiosa, escalou 
lentamente o pé da cama até encontrar o colchão, e ali se manteve 
intacta, em contraste com o lençol branco demais. 

O homem adormecera após o gozo verossímil. 
A caranguejeira se aproximou do homem, talvez atraída por 

alguma fagulha de desejo? 
O corpo do homem sem pelos seria o terreno propício para 

que ela, sem ser percebida, atingisse o seu objetivo. Um objetivo 
íntimo das aranhas. 

E o objetivo da caranguejeira era posicionar-se sobre rosto do 
homem, que ao abrir os olhos — por um milésimo de segundo —, 
estava prestes a gritar de horror. Porém quem havia se horrorizado 
milésimos de segundos antes foi aranha, que lhe fisgou a pupila antes 
mesmo que ela se dilatasse. 

O homem arrancou a aranha do rosto, esmagando-a com as 
mãos, aos gritos de desespero. Os pelos urticantes penetraram em 
suas narinas e ele estava prestes a sufocar. O coração batia cada vez 
mais rápido, a dor era insuportável. 

O homem caiu de joelhos ao pé da cama, que se desmontou, 
barulhenta, inesperadamente igual a um vulcão em erupção na ilha 
de Java. Vulcão em formato de cone formado pelo magma 
extravasado. 

O magma daquele homem seria o próprio coração impedido de 
ultrapassar sua caixa torácica. 

Mas ele não estava morto. 
E sobre o rosto da boneca inflável, outra aranha, uma bem 

menor, talvez faminta, talvez imitando o comportamento da mãe — 
ou apenas horrorizada. 
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públicas e educação, formada em Literatura. Publicou 
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andarilhos e Cabeça de Antígona (Editora Refor-
matório). Participou, ainda, de coletâneas no Brasil e 
no exterior, integra o coletivo Mulherio das Letras e é 
Coordenadora do Projeto Pre-Vest Popular ANF 
(Agência de Notícias das Favelas). 

 
colônia 
 

m dos meus primeiros trabalhos na vida foi num armarinho. Eu 
tinha uns 15 anos. A dona era uma portuguesa que contratava 

criança pra trabalhar por míseros dinheiros. Na mesma época li Crime 
e Castigo. Lia em pé nas longas horas vazias sem clientes. Alfinetes, 
linhas, botões, meias, bugigangas de plástico, brinquedos de plástico, 
muita merda de plástico. Em meus delírios, ainda bem acordada, me 
imaginava a assassina da patroa branca e rosada. E foi por tanto 
desejar que um dia pedi demissão. A bruxa me pagou as horas do dia 
e só. Disse que pagava o restante depois, mas nunca. Joguei todas as 
pragas que eu conhecia nela, todo mau agouro. Todos os dias 
esmagava seus olhos e apertava seu pescoço gordo e suado até sentir 
bom prazer. Quando chegou o Natal, a bruxa enfim me chamou no 
armarinho. Achei que fosse pagar o que me devia, mas nunca. Pegou 
um embrulho mal feito e estendeu a mão. “Toma. Estamos quites”. 
Fui rasgando o papelão pelo caminho. Era um grande e 
desconjuntado bebê de plástico. Fui arrancando parte por parte até 
chegar em casa. A grande bebê de plástico comida pelo caminho. 
Tentei esquecer, mas nunca. Posso sentir o gosto de plástico até hoje 
na boca. Queria uma revolução, mas o mundo era feito de dor, 
chumbo e barbárie. 
 
| crônica inédita do livro de narrativas híbridas A memória é um peixe fora d’água 
(no prelo) | 
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Publicou os livros de contos São Paulo Depois de 
Horas (Ed. Patuá, 2014), finalista do Prêmio SESC de 
Literatura; e Em Conflito com a Lei (Ed. Reformatório, 
2016), com apoio do ProAC 2015. E-mail para 
contato: verzola.lucas@gmail.com. 

 
procedimento 
 

uando toca o sinal que indica o intervalo matinal, fecho o 
caderno, guardo as canetas no estojo — é proibido sair no pátio 

com material —, levanto, empurro a cadeira para perto da carteira, e 
saio da sala de forma calma e tranquila, seguindo a fila só de rapazes. 
Logo identifico meu grupo. Uniforme bem passado, calça e camiseta 
limpas. Nossa trajetória é parecida: família nas mesmas condições, 
bairros com os mesmos problemas, companhias com as mesmas 
influências. Responsabilidade sobre nossa vida delegada a terceiros, 
que não se furtam ao direito de controlar no que podem nosso 
corpo, nossa mente. Cumprimentamo-nos com toques que nos 
permitem identificar um dos nossos no primeiro contato. Não 
podemos fumar, não podemos correr, exceto dentro das quadras. Há 
funcionários nos vigiando por toda a área externa. Além deles, as 
câmeras instaladas em cada esquina estão prontas para denunciar à 
diretoria qualquer conduta inapropriada que esteja fora do alcance 
dos vigias. Vejo grades por todo lado. Separam-nos da ala das 
meninas, da ala dos meninos mais novos, da ala hospitalar. As 
quadras podem ser usadas para aqueles que praticam esportes, mas 
nosso grupo não se interessa muito por essa atividade. Gostamos é 
de música. Rap e funk, como todos os moleques daqui, mas de rock e 
MPB também. Só que aqui não se ouve muita música. Os alto-
falantes servem apenas para os recados da administração, ou para 
tocar o hino nacional no início de cada jornada. E, toda vez, fico 
emocionado, sempre na introdução. Um funcionário achou que é 
porque sou patriota, então me obriga a hastear a bandeira toda 
segunda-feira. Os moleques não entendendo porra nenhuma do que 
diz a letra, repetem no máximo sobre as margens plácidas, o lábaro 
estrelado, o penhor da liberdade. Tem sempre um aluno novo ou um 
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distraído que bate palma quando acaba de tocar e é punido por um 
funcionário a mando da diretoria. Depois, sala de aula. Engana-se 
quem pensa que o controle lá dentro é muito diferente do que 
recebemos lá fora. Não há espaço para contestar, discutir, tirar 
dúvidas. Aqui nossa voz não existe. Nossa voz só existe do lado de lá 
dos muros. “No mundão”, como brinca o Anderson. É a forma como 
ele se referia ao mundo exterior quando estava internado na 
Fundação CASA. Segundo ele, esta escola particular aqui do bairro é 
mais parecida com a Fundação do que muita gente imagina. 
 
| conto 46 do livro Em conflito com a lei (Editora Reformatório, 2016) | 
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Alessandra Barcelar | Historiadora, vive em São 
Paulo, onde nasceu e atua na área da Saúde. 
Colaborou para revistas de literatura como 
Amálgama e Revistas Luso-Brasileira. Participou do 
laboratório de escrita criativa com Evandro Affonso 
Ferreira. Atualmente integra o projeto de leitores 
voluntários no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e 
Contadores de histórias na Rede Social Senac. 

 
s/título 
 

u vou 
fragmentar 

um texto 
corrido 
e 
assim 
o farei parecer 
poesia 
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é doutora em Literatura pela PUC-Rio. Participou das 
antologias Plástico Bolha (Organograma, 2014) e 
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É autora do livro Depois de rasgar os mapas (Aquela 
Editora, 2014) e da plaquete Todo poema é a história 
de uma perda (Edições Macondo, 2016). 

 
copacabana 
 

ocê deve estar agora 
escrevendo outro poema 

sobre muros e fracassos 
ou espremendo alguém no espaço 
em que não posso mais estar. 
 
Você pode estar agora 
se entregando a outra vida. 
O que vocês fazem aos domingos? 
O que vocês não contam um pro outro? 
O que você vê quando fecha os olhos? 
 
Você deve estar agora 
tentando ser feliz em São Paulo, 
descobrindo o desenho de outras fronteiras 
ou apenas aprendendo a lidar 
com a sintaxe instável 
da sua própria pele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
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                  Nasceu em      na Paulicéia, sob 
o signo do centauro e  lho de Murilo e  oberto. É um 
dos fundadores do portal de literatura Poesia Primata 
e da Editora Primata, nos quais exerce as funç es de 
editor e de diagramador. Por meio da úl ma, 
publicou as plaquetes noturno (2014) e seu cadáver 
estava repleto de mundo (2015), e o livro de poemas 
Os bares do Estado (2016). 

 
pelos caminhos e pedra onde jazem a poesia 
 

enhuma flor como essa flor 
que se sabe no jardim 

 
orquídea impossível da 
realidade 
 
o poeta fumegante 
essência clara viril  
e clichê  
 
seu corpo casas bahia 
seu tenro corpo manso seu 
 
sem tempo fluido 
coração submarino 
em que rangem um ou dois poemas 
 
existindo em perpétua e furiosa mudez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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hoje eu vou ficar em casa 
 

u talvez meus longos bigodes já ressecados 
cansados de pensar sobre si mesmos saiam para dançar onde se 

escondem 
leopardos maciços  
e os filhotes 
do 
meu 
desejo. 
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Tito Leite | Nasceu em Aurora-CE (1980). É poeta e 
monge, mestre em Filosofia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Têm outras 
coletâneas publicadas nas revistas Mallarmargens, 
Germina e na portuguesa TriploV. Digitais do caos 
(selo Edith, 2016) é o seu primeiro livro. 

 
espinho & saciedade 
 

cidade sangra rosas de lata.  
Menores dormem em hemorragia  

— jejum forçado — colheita maldita. 
 
Há poesia após o anjo sírio ceifar?  
Poetas em via-crúcis das palavras  
têm o mormaço que salva  
do automático.  
 
Plataformas no deserto, cães e dentes, tubarões.  
Crua, uma pétala ulcerada  
deseja fosforescer — ter bodas.  
 
Em electrochoque — o futuro é azul metálico — 
a recusa, um leão alado  
na proa de um barco  
em chagas.  
 
Néctares robotizados em virtude de morte.  
Muitos bens — pouca alma.  
Minha inquietude precisa  
voltar ao celeste.  
 
 
 
 
 
 

A 
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amadurecer instantes 
 

o entreter das capitais, 
o lenho da solidão é consumido 

pela geleira da multidão. 
 
A lua late para o húmus — 
o mar cega o sol: 
o mundo é diáspora. 
 
Enxadas em Orion, 
corpos nos canaviais. 
 
O fim não faz juízo: 
o inferno reclama o céu. 
 
A vida custa menos do que uma bala: 
natureza morta das constituições. 
 
Para o velho escriba 
a tipografia é mais potente 
que uma usina nuclear. 
Ele faz, sangrando, 
uma casa na nuvem. 
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substrato 
 

 ilimitado é um número 
anárquico. O céu range: 

não há lençol para cobrir 
a fonte do poente. 
 
A poética da alma é arrepiante. 
 
Invejo o cinismo de Diógenes: 
um cão tinha os dentes 
mais brancos que 
os caninos da miss mercado. 
 
Para salvar a si mesmo 
é preciso perícia 
na ciência de vermes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
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Felipe Pauluk | Um curitibano residente em Londrina, 
jogou na loteria da vida e, numa quina, tirou o menor 
prêmio, a literatura. Lançou seu primeiro livro, Meu 
Tempo de Carne e Osso, em 2011. Hit The Road, Jack 
(romance), em 2012. Em 2015, outro romance, Town. 
Em 2016 lançou dois livros de poesia, Comida di 
butequim e Tórax de São Sebastião. Além de escritor, 
Pauluk também é roteirista e diretor de clipes. 

 
cutícula 
 

os corações 
sangram grandes prédios, 

carros, motos envenenadas 
& amores talhados na cutícula 
minhas costelas dão corda no tempo 
& os dedos cravam na carne de uma carpa virtual 
nas entranhas encontro você 
nas ovas têm um bebê-deus e um estado laico 
eu fabrico poesia aos sábados 
dentro de uma mesquita que me devora em sexo 
todos os ratos desta cidade 
dizem coisas boas sobre teu nome 
a penicilina do diabo 
é a saudade que mora entre o crânio e a poesia 
como um cordeiro imolado 
meu coração sangra grandes prédios, 
carros, motos envenenadas 
& amores talhados na tua cutícula  
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ulisses 
 

u nem sei bem o que estou fazendo aqui novamente. 
— como assim? 

— eu só voltei pra buscar meu maço e cinco pilas que deixei debaixo 
da galinha de ovos na cozinha. 
— é que você é um otário. é por isto. 
— eu sei, minha mãe sempre diz isto. 
— tira a cueca e volta pra cama. 
— não. desta vez eu vou mesmo. não volto mais. acabou. 
— ai, ulisses, é terceira vez que você diz isto hoje. tomá no teu cu. 
. 
ulisses dormiu lá novamente aquela noite e depois na noite seguinte 
e depois e depois e depois. 
 
 
barro, trigo e metal 
 

eus é um cigano  
em um cavalo alado 

sobrevoando as avenidas 
mascando congestionamentos 
moendo humanos 
os refazendo com barro, trigo e metal 
o coração do homem está pregado  
na cruz do cotidiano 
no bolso da virtude 
na entrega das obras  
e dos amores 
eu naveguei em uma estrada esta noite 
e não te vi nos acostamentos, 
não te vi nas pradarias 
te encontrei no asfalto 
socando meu bojo 
lambendo meu peito 
ligando sem parar 
e chorando em silêncio. 

— e 

d 
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trepa-trepa 
 

amos? — disse ela 
vamos! — topou a outra 

trepar até morrer. 
imagina nós duas 
eu & você 
transando até o coração explodir 
infartadas 
na cama de motel 
corpos entrelaçados 
secos, friozinhos 
achados em decomposição 
os legistas e os tiras  
ao redor da cama redonda nos olhando 
um deles coloca a mão no queixo, 
pende a cabeça para o lado e diz: 
“mas como o amor é lindo, gente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 
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Wellington Müller Bujokas | Cresceu em Barão de 
Antonina, interior de São Paulo. Em 2012, publicou 
Estudos (Travessa dos Editores), seu primeiro livro de 
poemas. É tradutor, jornalista e diplomata. Serviu em 
Astana (Cazaquistão) e Moscou (Rússia). Mora 
atualmente em Brasília. 
 
Wellington é o tradutor de Vladimir Maiakovski 
na coleção do portal da revista gueto. Disponível 
em https://revistagueto.com/traducoes/ 

 
sem sombras 
 

A Eden Clabuchar Martingo 

 
 cor do alce? 
— Hummvermelho...  

— Chuta! 
— Am-marelo...  
—  Hu-hum 
verde... com bolinhas azuis 
(gosto da combinação frio-frio). 
As bolas flutuando, oi! 
uma águia vem voando foi foi acolchoado boi 
em listinhas flufliiinhas, 
fiuuu, fiuuu, 
puh!sobre o vazio-buraco amassado do mar, 
verde rocha incolor 
o vosso andor, 
piolho saltou 
é uma canção de amor 
ao aom aommmarcianos invadindo a Terra, 
marcianos invadindoaaa Tehrra Bota o pé no chão!, 
buraco! buraco!! buraco!!! é um baita chão, 
o perigo à mão, 
a Terra... bom... 
PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN 
e chegamos ao teatro, sentamos, a música não começa, 

— A 
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mas o espetáculo é isso 
é isso 
é isto 
uma prova de pragmatismo: o mundo torto 
mas ninguém derruba. 
Como prova de surdez,  
uma prova de medo: 
 
Acenda a luz! 
 
Porque, 
dentro do tempo, há um tempo  
que merece o seu olhar atento. 
Tento, tento, descortina, 
e a noite ilumina os dias e as noites e o fim da infância. 
Prezo o meu negror, preso ao mundo peso, peso, peso, 
e as horas vão passando devagar, 
como se eu não tivesse mais nada a alcançar. 
O tempo parou! 
Corre com as mãos, o nariz, as orelhas abanando de felicidade, 
só olhos não bastam para sentir todas as rugas do mundo,  
cerremo-los mesmo até doer; 
as rugas na gente — o tempo passa, pois. 
Não ignore o tempo (me lembro como uma fitinha vermelha no 
mindinho para lembrar o que esquecerei enquanto ainda importa). 
Acenda a luz, sim! 
Lento os olhos se acostumam,  
mesmo que a crueza seja muita, mesmo que a feiúra seja muita, 
a beleza de enfrentar o mundo mudo só cor, 
um mundo como estática, ao qual a gente não pertence, 
incompreender é um esforço, 
é uma jogada arriscada do azar. 
Ser só crueza, um instrumento de duas pontas com um fim único, 
trágico, 
um arpão que faz fon fon é bem ridículo,  
a crueldade é maior quando a gente não entende o limite 
(de tudo, mas sobretudo do ridículo). 
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O limite começa na gente 
e some no escuro. 
Acenda a luz: 
o sumiço é o fim da gente. 
 
Esteja preparado para o horror. 
 
Esteja certo que não há preparo para o horror, 
a menos que você seja um escroto 
(e tens todo o direito, corrijo-me, 
de assim resistir ao pavor).  
 
Não sejamos funestos nestes tempos mornos, 
em que decidimos renhidamente não morrer (e assim seremos 
felizes, 
ainda que inevitavelmente escrotos para tanto). 
 
Tempos em que, parece, ricos e pobres, podemos empurrar com a 
barriga 
pela quase certeza, em sobreviver 
(os fracos que não o julgaram bastante visitam analistas), 
e em que o peso da vida ficou no depósito, em casa, 
para onde só voltaremos pela manhã (inevitavelmente deprimidos). 
Talvez para o fim trágico ainda faltem tamanhos passos, 
e evitar a queda, sua consequência seja dor indevida. 
Se a questão da luz 
não é impedir o desastre, 
usufrui 
(o que traz a luz 
ou os chifres do alce se ramificando eternamente 
em verde, azul, amarelo e vermelho, 
um por vez ou todas ao mesmo tempo. 
 
Não é sadismo de minha parte. 
O mundo será melhor.) 
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Patrícia Lino | Ensina e é finalista do doutorado em 
literatura brasileira na University of California, Santa 
Barbara. 

 
nunca passamos além de taprobana 
 

ensei que não vivesse mais. 
Quando o vizinho canta, eu acendo um cigarro 

e penso que risquei  — propositadamente — 
o teu vinil com as chaves de casa. 
No more imagine me and you, you and I. 
Anos sessenta, The Turtles, já lá vão. 
Perguntas se passou, digo-te que não. 
Nunca passa. A thousand years, seis meses, 
nunca passa. Pensei realmente que não vivesse mais, 
quase morri; sem samba, estatueta ou benesses. 
Perdi a bicicleta, a cabeça, o telefone, 
aquele aguçado e pequeno pulso tremente. 
Jurei por isso que nunca mais te via 
e ri com fervor dos que riem com fervor e 
os que riem com fervor dos que riem com fervor 
riram-se de mim. Soluçava consecutivamente quando 
disse a mim mesma esta verdade tríplice e absoluta: 
you have no woman, no dog, nor country. 
 
Pouso as mãos frias sobre os olhos. 
Viver tem-me afetado muito a vista. Nunca passa. 
O que o vizinho canta eu canto depois no chuveiro: 
tem dias Beatles, Céline Dion e Valentín Elizalde. 
Pensar que aparecerás à porta de minha casa é um furo. 
E canto. They say I got mad. Talvez estejam certos. 
Mas é que me aninho aqui na banheira e sou tão frágil. 
 
 
 
 
 

P 
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Carlos Emilio Faraco | Professor aposentado. Autor 
de obras educacionais e de um livro de poemas. 
Comete textos no Facebook. Ancião brasileiro (71 
anos) esperando o gigante amanhecer. 

 
da urgência 
 

(Sábado, 13 de abril de 2013) 

 
e for urgente,  
Dessacralize o pai-nosso,  

O presépio e a primavera.  
Se for urgente,  
Suspenda todas as cançōes,  
Cale todas as cigarras,  
Apague o mar da Inglaterra.  
Se for urgente,  
Interrompa as sessōes de cinema,  
As leituras de poema,  
As soluçōes de dilema.  
Se for urgente,  
Cale as linhas dos jornais,  
A busca das cartas náufragas,  
O enredo dos romances  
De vampiro ou cavalaria.  
Se for urgente,  
Pare de pôr a mesa,  
Esqueça a comida no fogo,  
Suspenda o final do jogo.  
Se for urgente,  
Ancore o navio no azul,  
Desista do polo sul,  
Da visita a Istambul.  
Mas só Se for urgente,  
Como o anúncio do amor. 
 
 

S 
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Angélica Freitas | Nasceu em Pelotas, RS, em 8 de 
abril de 1973. É autora de Rilke Shake, publicado em 
2007, e Um útero é do tamanho de um punho, 
publicado em 2013, ambos pela Cosac Naify. Edita, 
com Ricardo Domeneck e Marília Garcia, a revista de 
poesia contemporânea Modo de Usar & Co. 

 
a mulher é uma construção 
 

 mulher é uma construção 
deve ser 

 
a mulher basicamente é pra ser 
um conjunto habitacional 
tudo igual 
tudo rebocado 
só muda a cor 
 
particularmente sou uma mulher 
de tijolos à vista 
nas reuniões sociais tendo a ser 
a mais mal vestida 
 
digo que sou jornalista 
 
(a mulher é uma construção 
com buracos demais 
 
vaza 
 
a revista nova é o ministério 
dos assuntos cloacais 
perdão 
não se fala em merda na revista nova) 
 
você é mulher 
e se de repente acorda binária e azul 

a 
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e passa o dia ligando e desligando a luz? 
(você gosta de ser brasileira? 
de se chamar virginia woolf ?) 
 
a mulher é uma construção 
maquiagem é camuflagem 
 
toda mulher tem um amigo gay 
como é bom ter amigos 
 
todos os amigos têm um amigo gay 
que tem uma mulher 
que o chama de fred astaire 
 
neste ponto, já é tarde 
as psicólogas do café freud 
se olham e sorriem 
 
nada vai mudar — 
 
nada nunca vai mudar — 
 
a mulher é uma construção 
 
| poema do livro Um útero é do tamanho de um punho (Cosac Naify, 2013). | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| revista gueto · edição trimestral número cinco | 

| página 100 | 



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

 
poema s/título 
 

uando a noite cobre a pele dos bovinos  
quando há lâmpadas acesas nos olhos límpidos dos gatos 

e os santos incendeiam no espírito das vespas 
 
quando a casa é uma campânula de vidro  
ou uma estufa de sinistros girassóis  
e os mortos teimam em roer o luto branco das cortinas 
 
quando te peço que apazigues o pássaro  
esta pomba apoteótica ensanguentada entre os meus dentes 
é então aí que os dedos brilham no milagre  
e que me varres todo o pó aracnídeo dos cabelos 
e que nomeias estes ganchos que trago à volta da garganta 
como lâminas de talho, as leves facas assassinas 
 
é então aí que me enxaguas os dois pés embrutecidos  
de palavras  
com uma água tão salvífica, uma vara de vedor 
para que eu possa levitar sobre este círculo de silêncio  
à semelhança de um mártir que adoecesse entre os espinhos  
com rosas atravessadas no hálito   
  
É que eu trago uma coroa a arder de larvas na cabeça  
e quando a noite abate os ossos sobre a cama  
e há raízes claustrofóbicas rasgando-se na boca 

Q 
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e vultos lívidos atravessam as paredes com seus vestidos 
espartilhados   
de desastre 
todas as portas se abrem à passagem deste grito 
todos os cabos mais elétricos se dobram  
todas as aves se levantam ao som cardíaco dos tiros 
todos os galos alardeiam a erva húmida do medo 
e a minha língua, doente, é uma chaga em assobio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| revista gueto · edição trimestral número cinco | 

| página 102 | 



 
Gabriela Pozzoli | Escrevive e mora em São Paulo. 
Criada na roça, nesse plano, é fruto de pai pescador e 
mãe cigana, e no outro painho e mainha são 
guerreiros; em todos planos, para todos os efeitos, é 
metade sereia e marinheiro. Site e Facebook. 

 
da mulher 
 

a mulher 
com as mãos decepadas  

às trans assassinadas  
a que recebeu cotovelada 
àquelas que foram queimadas 
das pretas,  
das pobres,  
das periféricas, 
escondidas  
nas vielas  
nos barracos  
nas favelas 
em vagões de metrô 
tendo que ouvir 
montes de merdas 
como 'estupra ela'  
como se a culpa  
fosse dela 
porra, che guevara,  
me ajuda  
como endurecer  
sem perder a ternura? 
 
 
 
 
 
 
 

d 
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[da diferença entre dar voz e dar ouvidos] 
 

entes  
que pregam tanto  

sobre igualdade 
falam tanto  
sobre equidade 
mas não ouvem  
a outra metade 
esquecem que  
substituir 
a autoridade 
pela alteridade  
ou o lugar de fala  
pelo lugar de escuta 
não é milagre  
na conduta 
apenas obrigação  
na luta 
fale bonitas palavras 
mas não as venda 
nem as traia 
por 30 moedas de prata 
e se quer demais 
os louros da vitória 
a vaidade plena  
o ego inflado  
e toda a glória  
que não seja só para posar para a história 
que abra mesmo vosso peito para as balas 
e enfrente furacões de igual para igual 
transformando colônias em mátrias 
 
 
 
 

g 
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corpo cidade 
 

uem me dera fazer mágicas: 
transformaria você na minha cidade 

seu sexo seria meu marco zero 
suas tatuagens virariam graffitis 
as cicatrizes seriam buracos ou lombadas, que acabamos nos 
acostumando e até mesmo gostando 
ruas, vielas, esquinas, avenidas 
eu te percorreria  
todo dia 
do centro à periferia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
amazonas das sete lanças 
 

aquela noite 
Mariana atravessou a mesa 

me beijou e disse: 
vai, Cecília! ser fancha na vida. 
 
a sociedade coíbe mulheres 
que amam outras mulheres. 
aquela noite talvez fosse tarde, 
não houvesse tantas cervejas. 
 
minha cabeça vertiginosa cheia de imagens: 
meninas verdes púrpuras vermelhas. 
pra que tantas lesbianas, minha Deusa? 
resmunga meu coração. 
embora as minhas vontades 
sejam bastantes & famintas. 
 
a moça de cabelos curtos 
do outro lado do vagão 
não deixa dúvidas: 
gesticula em demasia 
teve muitas, muitas amantes 
a mulher atrás do livro 
No bosque da noite 
 
Afrodite, 
por que foi que dividiste? 
se sabias que amava demais 

n 
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se atinavas que não beberia 
apenas uma rodada por vez 
 
comprida rua Augusta, 
se eu soltasse um “no me gusta” 
seria uma rima, e não sapatão. 
comprida rua Augusta 
da Paulista até o centro 
foste muitas vezes 
minha única consolação. 
 
eu não devia dizer nada 
mas aquela mulher 
mas esse tesão 
botam a gente chuvosa 
como Ângela RoRo nos ouvidos 
em domingos 
quando é tudo 
quase tudo por um triz 
 
 
taxonomia 
 

esgataram ontem a baleia jubarte 
tava assim que nem vi 

quem foi que me contou também não sei 
dizem moradores de búzios 
mui atentos 
& prestimosos 
carregando nos braços o peso milenar 
da baleia 
 
lembrei de mim mesma 
ali encalhada na areia 
a questionar o próximo passo 
não sei o que faço 
não sei o que faço 

r 
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na época o mar me respondia calmo 
vaga alguma pra me lavar 
antes estivesse na cruz das almas 
que jatiúca não dá onda 
 
perguntava o que seria de mim 
ou o que seria eu exatamente 
arrancava os cabelos no espelho 
roía as unhas já muito rentes 
não rezava 
não pedia 
ninguém me socorria 
ninguém entendia aquele jeito reflexivo 
a maneira como eu te queria 
 
mas daí dei com um nó d’água 
redemoinhos 
o mar se ergueu em fúria 
esse oceano em mim represado 
& então vi todas as minhas irmãs 
cada uma delas 
carregando nos braços o peso milenar 
do amor que sinto 
o que deu em mim eu não sabia 
exatamente 
mas parei de roer as unhas 
 
resgataram ontem a baleia jubarte 
tava assim que nem vi 
quem foi que me contou também não sei 
dizem 
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primórdios 
 

ali, numa idade tenra 
mas nem tanto 

longe então da inocência pequena 
dos menores 
eu sentia já corajosas 
aquelas mulheres duras por fora 
uns rostos também de menina 
mulheres que usavam calças 
largas camisas herdadas do avô 
mulheres que aparavam muito bem 
as unhas & as dores do peito 
 

heroínas de submundos 
tais senhoras e suas ditosas línguas 
me foram emergindo do lado de dentro 
onde impera o escuro 
mas não a escuridão 
 

vi essas figuras me parindo 
me sustendo com o leite 
de seios fartos & generosos 
fui embalada por braços fortes 
& mãos delicadas 
educada em extenso vocabulário 
por dúzias dessas mulheres 
que formavam, todas elas 
a figura sublime de uma mãe 
única & zeladora 
pouco rígida, mas de pulso firme 
 

nasci, assim, não do barro bíblico 
tampouco de sua costela, Adão 
mas do campo das ideias 
& também logo após 
aquele beijo demorado de Mariana 
 
| do livro cunilíngua, no prelo | 
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Francesca Cricelli (1982) | Poeta, pesquisadora e 
tradutora. Publicou Repátria no Brasil (Selo 
Demônio Negro, 2015) e na Itália (Carta Canta, 
2017) e 16 poemas + 1 em Nova Iorque (edição de 
autora, 2017) e em Reykjavík (Sagarana forlag, 
2017), livro mais vendido em todas as categorias na 
primeira quinzena de outubro da Mál og menning. 
Organizou as cartas de Ungaretti a Bruna Bianco 
(Mondadori, 2017) e traduziu, entre outros, Elena 
Ferrante (Biblioteca Azul, 2016). Doutoranda em 
Estudos da tradução na USP. 

 
é uma longa estrada repatriar a alma 
 

á que se fazer o silêncio 
para ouvir os dedos 

sobre o velho piano da ferrovia 
é uma longa estrada repatriar a lama 
a rota é na medula 
descida íngreme 
ou subida sem estanque — 
 
demolir para construir 
e não fugir do terror sem nome 
de não ser contido 
apanhado, compreendido 
é preciso seguir adiante 
no fogo e sem ar 
e se a dor perdurar 
é preciso ser destemido 
para espelhar o rosto 
em outros olhos 
distantes como num espelho. 
 
 
 
 

H 
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azul 
 

á algo triste no azul dos teus olhos, 
algo perdido e infinito neste azul dos teus olhos, 

algo de azul 
no triste dos teus olhos. 

Há algo de teus olhos neste triste azul, algo perdido 
no infinito do azul dos teus olhos, 

algo infinito no azul perdido dos teus olhos. 
Há algo azul 
no infinito triste 
dos teus olhos 
perdidos. 
 
 
a casa 
 

ue casa há onde não há mais casa? 
 

Abatidas décadas e vidas 
agora 
tabula rasa 
da calçada aos fundos 
um só vácuo 
espaço aberto 
perímetro sob o céu. 
 
Não há mais camélias 
nem gardênias 
nem flor de algodão a subir os tijolos à vista. 
Foi o mundo 
e permanecem, à esquerda, os ladrilhos 
do banheiro da suíte. 
 
À vista o vazio 
a terra vermelha 
um só muro no fundo 

H 
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o fundo do jardim sem jardim 
e insiste o musgo, 
entre os tijolos, 
sobre o rejunte. 
 
Já não há uma banheira verde, 
mas há a sombra do verde 
último traço da lembrança — 
a casa onde nasci. 
 
 
a última frequência do visível 
 

uando já não urge ser visto 
quando afundamos na observação e no silêncio 

e só se escuta o correr do rio subterrâneo em Bologna 
abre-se então a violeta do dia 
sobre o peito 
seus olhos amarelos 
suas pétalas resistentes 
pura seiva e púrpura 
é como a iniciação à rota da seda 
como cartas que chegam 
e outras que não se inscrevem à tinta 
é violeta a última frequência do visível 
um hematoma, um coágulo, sangue perdido sob a pele 
para além da flor só o raio ultravioleta 
que roça a memória lápis-lazúli 
do sonho ultramarino 
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as curvas negras da terra 
 

esta madrugada arderam 
como a muralha chinesa incendiada de lume 

as montanhas da Galícia; 
 
o dorso do dragão em chamas 
esteve à espera de um São Jorge aquático que nunca chegou. 
 
Era uma serpente de lava a subir e descer 
as curvas negras da terra entre Allariz e Redondela. 
 
Daqui, da ilha de São Simão, ainda 
envolvida na bruma tóxica, 
sonho a fecundidade do nosso futuro. 
 
A novidade da morte percorre-te 
a espinha, brasa gélida 
converte-se em pranto mudo o medo 
às margens do porto azul dos teus olhos. 
 
Desfaz-se a memória, água adentro. 
 
Tememos a falta do que habitaria o porvir 
e então traduzes o que quase sei numa língua desconhecida. 
 
Chove e não posso caminhar à beira-mar 
para colher-te o olhar daquela margarida, 
Cristo branco, erguida sobre estas pedras centenárias 
flor dilatada ao vento com olhar de súplica ao céu 
igual os meus pulsos quando, em meu sono, os sorves. 
 
 
 
 
 
 

N 
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Regina Azevedo | Poeta brasileira nascida em Natal-
RN, em 2000. Autora dos livros Das vezes que morri 
em você, Por isso eu amo em azul intenso e Pirueta. 
Mais: http://reginazvdo.tumblr.com/ 

 
fundo 
 

lichê clássico 
eu te amo do fundo 

do meu útero 
solo sagrado de pecado 
perto de onde seu pau se enfia encosta e arde 
no limiar da dor  
afina o violino do futuro 
células dançam  
leite manchando mundinho cor de rosa 
você não tem vontade de ir embora 
porque chão é cama, chuveiro é cama 
areia espelho escada e também em pé  
cama é onde você se deita sente meu cheiro e perde o sono 
onde eu mostro que as poetas são mais  
com a mão dentro da calça 
olhando fundo no seu olho 
amando de novo 
 
 
festejo ao fogo 
 

ó por um segundo 
sob teu peito 

 
o farfalhar do outono 
e o que você fazia 
em festejo ao fogo 
 
 
 

c 
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a ponta dos dedos 
ao relento 
 
traquejo singular da labareda 
 
misto de calmaria e lampejo 
numa dança descabelada 
 
a língua pronta para o surgimento 
da manhã 
 
o espírito de cavalo colorido 
no ato de trocar os óculos com você 
e te olhar de baixo 
 
o minério que dorme na pele 
o desafio que doma o segundo 
a ginga que derrete as ondas 
 
cheiro tônico diante do espelho 
 
o rugido e o anúncio  
do tropeço no ritual: 
 
um orgasmo estupendo 
anestesia contra bombas 
de efeito moral 
 
 
tomar catuaba com você 
 

omar catuaba com você 
é ainda mais tesudo 

que ir a Hellcife, Natal, Fortaleza 
ou ficar sequelado de 51 na Lapa 
 
 

T 
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em parte por dançar forró com um mendigo suado 
em parte por você ser o boy com o quadril mais eficiente do mundo 
em parte por causa do meu amor por você 
em parte por causa do seu amor por maconha 
em parte por causa dos ipês albinos na estrada de Brasília 
 
é difícil de acreditar quando estou com você 
na existência de algo tão inerte 
tão inodoro e ao mesmo tempo tão putrefato 
quanto o atual Presidente da República 
 
Nós andamos entre as fantasias da nossa canção 
e de repente você se pergunta por que caralhos 
alguém construiria um edifício atrapalhando o carnaval 
Eu imagino o desmoronamento de um arranha-céu 
e eu prefiro assistir ao acontecimento  
de um desastre natural refletido nos seus olhos 
Eu prefiro ver o seu sorriso diante de um maremoto 
diante da falência da agroindústria ou das imobiliárias 
a ver qualquer quadro pós-impressionista 
exceto talvez Lautrec porque quando eu danço com você 
eu não preciso fechar os olhos pra dançar com a melhor pessoa do 
mundo 
 
Tomar catuaba com você  
é ainda mais tesudo  
que te assistir tragando um míssil  
que ouvir você falando da potência das flores 
que reposicionar a cama no lugar 
que tropeçar e te encontrar 
repetindo a palavra calma  
enquanto o vento nos dá um sacode 
e você diz que sente  
a primavera fazendo cócegas 
em nossas barrigas 
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Jussara Salazar | Publicou Inscritos da casa de Alice 
(1999), Baobá — Poemas de Leticia Volpi, (2002), 
Natália (2004), Coraurissonoros (Buenos Aires, 2008), 
Carpideiras, ganhador da Bolsa Funarte de Criação 
Literária em 2009 (MINC-Fundação Nacional de Artes, 
2009), O gato de porcelana, o peixe de cera e as 
coníferas (2014) e Fia (2016). É mestra em Estudos 
literários pela Universidade Federal do Paraná e 
doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. 

 
à revelia 
 

abisque um caramujo 
rabisque outro 

no campo erguido 
sobre o tecido branco 
devagar risque o primeiro ponto 
enlace 
o mapa de estrelas 
se espraiando 
 
sobre a nascente do rio 
segure o bezerro 
que sangrou 
na faca do tempo 
sem pressa risque mais caramujos 
sobre o papel áspero e escuro 
suavemente 
da trama do algodão 
verás que se ergue um mapa 
à revelia 
 
 
 
 
 
 

r 
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na hora das almas 
 

 lua risca fios 
na cumeeira 

 
A lagarta tece 
um casulo 
entre as vigas 
 
Feixes de linha 
perfuram 
o molde bruto 
 
Partitura 
cercos 
mapas aprisionados 
 
Costurados 
entre as frestas 
do telhado 
 
 
a morte da vaca 
 

ob a geografia santa 
deste mapa 

urdido entre espinhos e azuis 
te arvoras 
ruminando a terra 
lavorando o pasto 
 
a asa negra ronda 
paciente aguarda 
teu manto malhado tombar sob o sol 
 
 
 

A 
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por isto foge 
que teu desterro 
já foi anunciado na secura do céu 
 
 
eu queria lençóis brancos 
 

indos do algodão 
que brilha ao sol de junho 

 
mas o algodão brotou 
no meu quintal 
veio do chão escuro 
 
e seus fios 
cortam o dia 
ao fio da faca 
 
armam guerras 
costuram 
a terra ao sol 
 
fingem ser ouro 
ou fios 
de um terço antigo 
 
mas são fios 
de outro brilho 
que as filhas da terra enlaçam 
em cardumes de mãos 
nas tardes perdidas 
e noites escuras 
 
são fios que atam 
o limo frio 
à poeira do catimbau 
 

v 
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Adelaide Ivánova | Escritora, poeta, jornalista e 
fotógrafa brasileira, nascida no Recife, Pernambuco, 
em 1982. Lançou os livros Autotomia (fotografia), 
Polaróides (Cesárea, 2014) e O Martelo (Portugal: 
Douda Correria, 2015, Brasil: Edições Garupa, 2017). 
Edita o zine anarco-feminista Mais Pornô PVFR! 

 
a sentença 
duas releituras de duas odes de ricardo reis 

  
I 

esa o decreto atroz, o fim certeiro. 
pesa a sentença igual do juiz iníquo. 

pesa como bigorna em minhas costas: 
um homem foi hoje absolvido. 

 
se a justiça é cega, só o xampu é neutro: 
quão pouca diferença na inocência 
do homem e das hienas. deixem-me em paz! 

antes encham-me de vinho 
 
a taça, qu'inda que bem ruim me deixe 
ébria, console-me a alcoólica amnésia 
e olvide o que de fato é tal sentença: 

a mulher é a culpada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p 
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II 
pese do fiel juiz igual sentença  
em cada pobre homem, que não há motivo 
para tanto. não fiz mal nenhum à mulher e 

foi grande meu espanto 
 
quando ela se ofendeu. exagerada, agora 
reclama, fez denúncia e drama, mas na hora 
nem se mexeu. culpa é dela: encheu à brava  

a garbosa cara. 
 
se a justiça é cega, só a topeira é sábia. 
celebro abonançado o evidente indulto 
pois sou apenas homem, não um monstro! leixai 

à mulher o trauma. 
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Vanderley Mendonça | Poeta, tradutor e editor dos 
Selos Demônio Negro e Edith. Traduziu, entre outros 
livros, Poesia Vista, antologia bilíngue do poeta 
catalão Joan Brossa (Ateliê, 2005), Crimes Exemplares, 
de Max Aub (Amauta, 2003), Nunca aos Domingos, 
de Francisco Hinojosa (Amauta, 2005) e Greguerías, 
de Ramón Gómez de La Serna (Selo Demônio Negro, 
2010). É autor do livro Iluminuras (Ed. Patuá, 2013). 

 
4 poemas dedicados a Juliana Maria Lanzarini 

 
1. 
a casa sem relógios 
 

 casa não tem relógios 
as gotas de chuva 

sobre a cama  
contam o tempo 
 
não é grande a casa 
não tem ecos 
os gritos vindos do passado 
estão em páginas, sua escrita 
que vez em quando eu lia 
 
há um espelho no quarto 
que é como o rio de Heráclito 
nele, me olhei tantas vezes 
e nele nunca vi o mesmo 
que olhando me procurava 
 
do outro lado do espelho  
há dois corpos num ato de amor 
em vez de um fazer o outro doer 
estão unidos num só 
 
 

a 
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na casa o tempo está parado 
num ato de amor que perdura 
entre o antes e o depois da vida 
num antes que foi depois 
num depois que é duração 
 
 
2. 
paisagem na memória 
 

 saudade aprendeu a  
Conservar intacta a paisagem 

 
O verde que era cinza 
Queimada à saída da casa 
 
Haverá de conviver  
Com essa imagem 
 
E com o medo inútil 
De não mais ser sonho 
 
Ir e vir de mãos dadas 
Que acalmavam as noites 
 
E ainda que a voz espere 
Uma vida inteira 
 
Ostentamos a paisagem 
À saída da casa 
 
Como uma porta giratória 
Que permanece em qualquer saída 
 
Conservamos intacta a paisagem 
Verde que foi cinza da queimada 
 

A 
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Mas nunca será intacta sem ti 
A esperança que cabia 
 
Na mão que insistia 
Soltar a direção 
 
 
3. 
a fonte da quietude 
 

o caminho às águas límpidas das Geraes 
Cruzamos uma pequena trilha de areia fina 

Lá encontramos a Fonte da Quietude 
Uma pequena correnteza d’água  
Que escorre nos elos das rimas 
Desenhando a forma das pedras: 
Trégua e misericórdia do tempo 
 
A água potável da memória  
Tem gosto de verdade 
Não é preciso bebê-la 
Para lavar pensamentos ruins 
A correnteza enlaça ecos de palavras 
Impalpáveis, mas que não se rompem 
 
A Fonte da Quietude 
É lugar de encontro ou despedida 
A água do tempo suspendido 
Nela escorremos de nós mesmos 
 
Ao lado, meu amor de sol se ilumina 
Nas sombras o dia se consume 
O sol que aquece o eco das rimas 
Se projeta no corpo dela 
Como uma ponte 
Entre minha queda e minha ruína 
 

N 
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Afogada na correnteza, a pedra 
Eu me desfiz de mim, na queda 
O amor não pode durar 
Só o tempo que pudermos dizê-lo 
 
 
4. 
é o amor que faz amar 
(Sextina para Juba Maria) 

 
sse amor sem mesura  
e que em meu peito dura, 

fez dela o meu prazer. 
e me praz de morrer 
sem sorte ou desventura 
se a ela não mais ver. 
tão bela fez do Amor 
meu querer, sem poder 
eu m’ esconder da dor 
qu’ é não vê-la, nem tê-la,  
dela pude eu aprender 
que é o amor que faz amar. 
e é tanto o desejar 
que dela ter um olhar  
me faz tão doce a tarde, 
e curvo o meu amor 
por ela sem alarde, 
sortimento que me arde, 
lume da noite mouca, 
e a beleza é pouca 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 
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Armando Freitas Filho | Nasceu em 1940, no Rio de 
Janeiro, autor das seguintes obras, entre outras: 
Palavra (1963), 3x4 (1985), Máquina de escrever 
(2003) e o mais recente, pela Companhia das Letras, 
Rol (2016). 

 
para este papel 
 

scrito neste papel onírico 
feito de vestígios de nuvem 

o poema procura não pesar 
nem ferir o sono da folha debaixo. 
Prefere que transpareça o sonho 
a magia que animou a mão 
e a elevou, até tocar o céu. 
  
O que pousa nesta página 
não marca, nem com a tinta 
da pena, a sua face oferecida. 
Não marca, mas pretende apontar 
o que está atrás da aparência 
que o círculo da lâmpada não ilumina 
que o aro do sol não queima. 
 

(o outono é ponte) 
Alice Sant'anna 

  
Estas folhas não numeradas 
existem para acolher melhor 
qual estágio da expressão? 
O do insistente verão que o sol 
declama? O da lâmina do inverno? 
Ou o das passagens, das pontes 
e poentes, do outono e primavera? 
  
 
 

E 
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A caligrafia busca a beleza 
através da letra: traço, volteio 
que a mão treinada realiza 
dentro da pauta estreita. 
Na contramão, a outra, selvagem 
tem estilo diferente: livre e preso 
no gráfico acidentado dos sentidos.  
  

p/ Cri 
  
Sua pele, sua palma aberta 
aceita minha escrita leve. 
Se a força de antes, que calcava 
se foi, o que ficou, perto do fim 
ainda deseja cobrir, com amor 
a distância inconquistável, talvez 
por natureza, terra de ninguém. 
  
Que o vento não venha 
dar asas às folhas 
e não à imaginação, não 
as solte dos seus ramos, não 
as perca, nem por um segundo 
as esqueça, sobre a mesa 
sem o peso de um peso de papel. 
  
Não passem, estas páginas, depressa. 
Não se perca logo o matiz de sua tez 
feito de um flagrante do ar livre. 
Fiquem aqui as palavras escritas 
resistindo ao desmaio do esmaecer. 
A transparência deste papel, pelo 
menos, não se rasgará com o tempo. 
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Diego Vinhas | Nasceu em Fortaleza em 1980 e 
publicou os livros de poemas Primeiro as coisas 
morrem (7Letras, 2004) e Nenhum nome onde morar 
(7Letras, 2014). 

 
ordálias 
 

té que chega a fatura: como uma  
música ou um tumor que nasce 

do amor e da guerra 
o olhar em qualquer paisagem (mesmo  
de carne) é também um modo de  
despedida. mas nos  
enganamos. contra o peso de. 
 
alguém veste sua melhor máscara 
boca empedrada em esgar  
de riso no meio das silhuetas, da 
fileira dos dias, vagões sem  
cor. feito moscas. em volta de. 
 
verdades cada vez mais gordas  
onde entra a baioneta e o dinheiro  
escorre. o sangue escorre. para  
a honra de. 
 
o apodrecer de toda sombra 
sob a sombra de. 
 
tantas vozes, a imagem talvez 
de uma estação de trem  
destruída. mil cairão ao teu  
lado. dez mil à tua direita. e dentro  
de ti muitos mortos. todos  
mortos. em nome. em nome de. 
 
 

a 
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coletiva 
 

amentamos profundamente  
o ocorrido. uma sindicância foi  

aberta. uma força-tarefa criada.  
estamos prestando toda a  
assistência às famílias. as doações  
ocorreram estritamente dentro  
da legalidade. não há motivo  
para pânico. precisamos esperar  
o laudo da perícia. a população  
deve fazer a sua parte. a culpa foi  
de uma disputa entre facções.  
a situação está sob controle. este 
é o nosso compromisso com o  
futuro. confiamos nas instituições. 
a empresa repudia veementemente  
todo e qualquer ato de violência. a  
confiança já voltou ao mercado.  
as apurações serão rigorosas e os 
culpados punidos. não renunciarei.  
repito. não renunciarei. trata-se  
de um caso isolado. o meu cliente  
está de consciência tranquila e 
provará na justiça a sua inocência. 
esta vitória é de cada um de vocês. 
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giallo 
 

mpunhar o cansaço como  
uma espada de iansã, proteção contra 

estar dentro de um filme italiano 
em que do matador em série  
aparecem apenas as luvas pretas  
de couro. escolher as armas: livros e  
amores (os mais queridos, de segunda  
mão), além de imagens riscadas em 
sonho, como o olhar de vidro dos  
pescadores saudosos de algo que o mar  
não devolve. como as guirlandas,  
helênias, gérberas e outros nomes reais  
ou inventados de flores ou de meninas  
assassinadas. você sabe, esta casa  
retrocede e dobra e se curva ao sabor  
da fuga. só temos que voltar antes que o  
filme acabe. por enquanto, pilhar toda  
ninharia que componha o paiol – um  
coágulo, uma paz tarja-preta, um bestiário  
de figurinhas autocolantes, o cheiro  
de chuva do seu cabelo. aqui estou,  
e precisamos escolher as armas na  
pressa, sob o manto protetor do meu  
cansaço. há mandíbulas em volta  
se fechando em carniça, há um convite.  
não há muito tempo. você tem a chave,  
mas não é fácil ler as linhas borradas  
do seu rosto. daqui parece um sorriso. 
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Érica Zíngano (Fortaleza, 1980) | É uma poeta e 
artista visual. Estudou Letras e fez mestrado em 
Literatura Portuguesa na USP, com tese sobre a 
escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol (1931-
2008). Seu mais recente trabalho, o livro eine Sache 
für eine andere, saiu ano passado pela bulky new 
press. Vive e trabalha em Berlim, na Alemanha. 

 
cheesecake sem cereja 
 

le comendo cheesecake  
sem cereja 

é absolutamente banal 
 
ou não faz muita diferença 
 
a distância entre meus olhos e 
os seus joelhos 
seus joelhos entre a sua boca   
na altura da mesa 
seus joelhos encostando na mesa 
e meus olhos nos seus joelhos 
e o prato sobre a mesa  
a boca no lugar da boca 
o cavalo no lugar do cavalo 
 
ou não faz muita diferença 
 
o garfo sai do prato e 
encosta na sua boca 
encosta e depois entra 
sua boca de boca cheia  
comendo o que sobrou  
da sobremesa  
 
ou não faz muita diferença 
 

e 
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com o braço esticado 
a forma mais abreviada para se chegar no prato 
o garfo fica pendurado no braço 
o garfo é o garfo mesmo 
pequeno e de metal 
e o braço é longo e verdadeiro 
é um braço de verdade 
de carne e osso e cheiro 
 
ou não faz muita diferença 
 
com meu celular desligado 
eu não posso dizer xissss 
eu nem sei jogar xadrez direito 
mas de olho na sua boca 
me vejo atuando de mim mesma 
esse é meu primeiro ritual consciente 
de metempsicose 
ele não me ofereceu um pedaço 
mas eu consegui passar pro outro lado  
entrei dentro da sua boca 
e a sua boca está cheia  
cheia de mim e de pedaços de cheesecake  
sem cereja  
somos todos um 
menos um 
eu ele a boca dele e os pedaços de cheesecake 
sem cereja 
e o universo inteiro  
é um inteiro 
ele tem nome de santo 
e o cavalo nome de cavalo 
 
ou não faz muita diferença 
 
da parte de dentro da sua boca 
não existem perguntas como 
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será que amanhã vai chover? 
como o papagaio pensa? 
por que existem panos de prato? 
a precariedade é maior entre as mulheres? 
isso é mais erótico ou é mais pornográfico?  
um inseto é uma barata? 
e uma barata também é uma barata? 
 
ou não faz muita diferença 
 
também somos essa realidade  
do ponto de vista do lado de fora 
uma tela de cinema 
um filme de domingo na sessão da tarde 
a moral do filme tenta explicar 
a intenção as entrelinhas 
mas os fatos são claros 
ao invés de uma fatia inteira  
ele pagou por meia 
e sem nenhuma explicação 
recebeu o troco a mais 
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Flavio Caamaña | É um trabalhador braçal e poeta 
nascido em Tamboril, desertão do Ceará. Vivenciou o 
auge da ditadura, a infâmia e a injustiça. No início dos 
anos noventa participou como voluntário em 
campanhas de apoio às vítimas da Aids. Primeiro 
lugar no XVI Prêmio Literário Ideal Clube de 
Literatura, participou de coletâneas em livros e 
revistas literárias virtuais. É autor do livro de poemas 
Aquedutos (Editora Patuá, 2016). 

 
dos filhos cegos 
 

nquanto batíamos a cabeça contra o vidro 
ontem o prego subiu pela sola 

 
as pessoas moviam-se em estado de caos 
os corpos apresentavam rachaduras 
no rastejar dos joelhos 
a extinção da vida selvagem 
pesadamente no chão 
longas filas e os desaparecidos 
da língua 
desaparecidos um homem e uma mulher 
dedo contra dedo 
a espera do objeto de contração  
objeto misterioso e demasiado pequeno 
para o deleite do mundo 
o respingar de palavras assadas de sabor 
a pimenta preta e repartida 
o desenvolvimento da música 
e a dança 
luz de neon sobre loucas pin-ups 
e as coisas até aqui banais 
no ar mosto 
um mármore numa linha de um século 
a lua movia-se pela luz dos celulares 
e sucedeu-se um litro numa combinação de anis 

e 
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carros na praça e o engarrafado 
explodindo na circulação 
das bocas rápidas 
venderia o meu tempo para irromper 
no centro uma estrela em chamas 
linear ou abaixo 
ou na altura dum corpo ou em frente 
tocar o cravo na varanda 
de bombeiros nessa atmosfera de plantão 
aquele desencontro nas colinas 
pregos de número 57 que se enganam 
mas para serem um prego de número 58 
é preciso morrer 
esconde-esconde para o ouro até as seis 
veneno branco no chá do presidente 
para sufocar o mal pedaço até as veias 
chiar e ruflar nesta sedenta 
carne flor de pétala de uma pele velha 
perdendo o brilho como uma luva esquecida 
— corpo — 
ele enviou cartas para este endereço 
se fez de celebridade na casa em festa 
flor férrea moldada 
pelo capricho árduo de um martelo 
um leito de folhas para duplas introduzidas 
meter no roxo e afogar nos fluidos 
o poder de um deus é para ser recompensado 
como a cegueira num ninho de sexo 
 
alguém sempre levantará o cérebro 
contra o lado fosco de um espelho 
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como imitar um asno sendo um cisne 
 

eja só que imensas estas asas: 
a voracidade de uma vida analfabeta 

alimenta o pavor e a doçura 
alucinações de água e glória 
fruto em movimento de velocidade 
mural sob os ramos superiores 
oh, os rostos de cimento vivo 
nos últimos dias de nuvens que sobem 
vulcões e cavidades cultivados em parques 
como os olhos rarefeitos das casas 
jardins executados entre as faces de terra 
e o sexo dos animais amanhecendo 
as larvas fosforescentes 
e suas fraquezas que permanecem 
desaparecem pelas salas iluminadas 
dia após dia 
procriam num acidente vascular cerebral 
 
e ele vai de t-shirt ao trabalho 
ele desliga no modo 74 o pênis 
todas as espécies queimadas 
pela flor de diamante 
LEDs no piso manchado de cerveja gelada 
não querem aprender a escrever com sangue 
não querem ser escoltados do portão 
para o centro da guerra 
skates num sonho e spots cor de turquesa 
num abraço de braço de sofá 
o amor é eletricidade a partir das 8 
luz intencional para estabilizar o terror 
quem definir melhor este olhar 
sabe que depende do espaço e da posição 
 
 

v 
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que a tempestade vem e sobe pela coluna 
sequestra o trajeto mental 
e é nada 
e parece que é mudo 
para este desenho de episódios de som 
estalam os pés enterrados nos sapatos 
e não há dúvidas que um cisne pode sonhar 
o chamado vem de todos os lados 
desde o matagal pisado pela passagem de 90 cavalos 
e no envio de um cometa pelas tubulações 
anéis soltos a fechar um rabo: 
veja só que imensas estas asas 
 
 
tocar o céu com um dedo 
 

ste poema vem pela traseira 
qualquer linha de um quadro 

de um veio de um fetiche 
itens mágicos ou materiais 
e ferramentas 
contra o espírito dos guardas 
é preciso esconder os lucros 
e superstições 
ocultar a natureza da infração 
se no princípio desta linha 
tudo estava organizado 
nos elementos 
nas fontes 
poetas pelo mundo 
e adversários 
um palhaço desenha uma habitação 
onde nada tem regresso ou saída 
vivemos pelas portas e janelas 
e abrimos túneis pelo chão 
escrevemos uma rotunda frase de trás 

e 
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e ficamos no meio como uma peça 
de mobiliário 
e os amantes cercam o quarto 
formando um bloco 
esta poderia ser a cor favorita 
dos mortos de guerra 
a partida dum fluxo letal 
do coração 
a memória corrói através dos olhos 
e entra tudo em combustão 
quando temos estes nós 
animados por um ponto de contato 
tocados pelas crias destas prisões 
esta é uma pérola periférica 
e drogada 
desde que a droga infiltre-se 
no sensível do animal 
 
 
ferrugem 
 

s coisas vivem cobertas de nomes 
agora eu estou num suporte de oxigênio 

as pernas e a energia da radiação 
gráfico de flores por um mês 
nodulunar ativo pela chuva 
as veias escuras do grau mel 
olho em torno os lugares pós-órbita 
na vida de um pensamento 
ser virgem é perigoso 
o efeito da água entre as bocas 
na absorção dos fluidos 
válvulas num brilho de cratera 
ovos de vidro sobre a cama 
o corpo dá um salto 
para alcançar o sol 
 

a 
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Ruy Proença | Nasceu em 9 de janeiro de 1957, na 
cidade de São Paulo. Participou de diversas antologias 
de poesia, entre as quais se destacam: Anthologie de 
la poésie brésilienne (Chandeigne, França, 1998), 
Pindorama: 30 poetas de Brasil (Revista Tsé-Tsé, nos 
7/8, Argentina, 2000), Poesia brasileira do século XX: 
dos modernistas à actualidade (Antígona, Portugal, 
2002), New Brazilian and American Poetry (Revista 
Rattapallax, nº 9, EUA, 2003), Antologia comentada 
da poesia brasileira do século 21 (Publifolha, 2006), 
Traçados diversos: uma antologia da poesia 
contemporânea (organização de Adilson Miguel, 
Scipione, 2009) e Roteiro da poesia brasileira: anos 80 
(organização de Ricardo Vieira de Lima, Global, 2010). 
Traduziu Boris Vian: poemas e canções (coletânea da 
qual foi também organizador, Nankin, 2001), Isto é 
um poema que cura os peixes, de Jean-Pierre Siméon 
(Edições SM, 2007); Histórias verídicas, de Paol Keineg 
(Dobra, 2014) e Dahut, de Paol Keineg (Espectro 
Editorial, 2015). É autor dos livros de poesia Pequenos 
séculos (Klaxon, 1985), A lua investirá com seus chifres 
(Giordano, 1996), Como um dia come o outro 
(Nankin, 1999), Visão do térreo (Editora 34, 2007), 
Caçambas (Editora 34, 2007) e dos poemas 
infantojuvenis de Coisas daqui (Edições SM, 2007). 

 
a vida que eu vivi deu-me um amor 
 

Para Marisa 

 
 relógio do amor gira ao contrário. o tempo fora do tempo. 
minha amada é a paisagem dentro do retábulo. é o pássaro 

inominável cortando o céu. abaixo do pássaro, o mar às vezes é 
remanso, às vezes, tumulto. meu amor é um ser com asas. um dia o 
sol se põe no mar e quedamos extasiados atrás dos óculos de sol. 
outro dia, as nuvens ou as asas escondem o sol e debulhamos 
lágrimas que se somam à chuva. ainda agora ouço as ostras 
trabalhando em sua oficina de pérolas — dor e doação. acima da 
linha d’água um colar de pérolas flutua no ar e se ajusta ao colo de 

o 
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minha amada. quantas vezes me envolvi nesse colar a ponto de me 
afogar. todo dia é dia santo. vem, meu amor, caminha sobre as 
águas, sai desse retábulo. vem eme abraça. me beija. tatua seu 
arpejo nas cordas de meu desejo. 
 
(Com Mário Faustino, Farnese de Andrade e Rubem Alves, ao som 
das 6 suítes para violoncelo de Johann Sebastian Bach) 
 
antideus 
 

m raio começou a ser gestado no céu entre nuvens adiposas, 
onde pastam elétricos porcos-espinhos. uma faca, uma tesoura, 

uma baioneta de megavolts fura a atmosfera, rasga a vertigem da 
hora, atinge a medula do homem sentado à mesa, à luz do abajur, 
todo transpiração, deitando palavras sem nexo sobre o papel. o 
cerne do homem implode e, no milissegundo seguinte, o buraco 
negro de sua alma explode com a máxima violência. farpas de 
costelas atravessam o cômodo e cravam-se nas paredes. fêmur, tíbia, 
ilíaco arrebentam as vidraças, destelham a casa, buscam o subsolo. 
de todo absurdo, de toda morte, nasce um peixe, um pássaro, um 
inseto, uma gramínea. a vida quer viver, quer felicidade, quer amor. 
rebelde, desafia cara a cara a ira dos deuses. 
 
peligro 
 

ontevidéu. o muro que adentra o mar mais faz pensar em um 
quebra-ondas do que em um píer. nele, em tinta branca, está 

inscrita a palavra peligro. nadadores atravessam a enseada, 
cargueiros deslocam-se no horizonte, enquanto pacientes, sentados 
na amurada da praia, de frente para o mar, esperamos o sol se pôr. 
no entanto, a palavra peligro. há um risco iminente de que não nos 
damos conta? onde? miro o mar sem ondas, miro os grafites no muro 
que circunda a praia, miro o alto dos prédios, miro a avenida da orla 
e o calçadão, que aqui chamam rambla. miro minha companheira. 
não é de hoje a onda gigante que quebra no fundo de nosso olhar. 
peligro. que ameaça nos ronda? 
 

u 
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receitas 
 

inha compulsão por laranjas 
 

sentava-se na varanda 
com a bacia no colo 
e a faca na mão 
 
só parava de chupar 
quando não havia senão cascas 
 
lambuzava-se toda nos gomos 
até a exaustão 
 
com o tempo 
a pele foi amarelando 
 
foi a vários médicos 
 
só sarou 
quando uma amiga lhe prescreveu 
sessões de masturbação 
 
| receitas, em coautoria com Marisa Proença. | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t 
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Yasmin Nigri (1990) | Carioca, mestre em filosofia, 
artista visual, colaboradora da Revista Caliban, 
cofundadora e integrante do coletivo Disk Musa, e 
youtuber no canal Alokadostutoriais. Os poemas aqui 
publicados pertencem ao seu livro de estreia, 
Bigornas, a ser lançado em 2018 pela Editora 34. 
Integra também a antologia 50 Poemas de Revolta, 
lançada em 2017 pela Cia das Letras. 

 
leoa 
 

lhando bem a leoa  
sequer parece se reconhecer  

como leoa  
parece mesmo é com as facas  
que guardo na cozinha  
e não cortam a si mesmas 
 
 
gosto do deserto 
 

osto do deserto  
É o que eles querem que eu pense  

Não posso esquecer a água  
Nem de dividir a água  
Não posso esquecer as sementes  
Nem de regar as sementes  
Os homens me emprestam suas belas ferramentas  
Eu planto eu germino eu colho  
Eu incorporo restos culturais  
O solo é árido  
Não posso esquecer de repor os nutrientes  
É importante pensar no clima nos custos e na área mínima  
Os homens do deserto levam tábuas, ciência e todos os dedos  
São eles que ligam tudo a um sentido  
Por onde vão surge um lugar que não havia  
Eles criam a si mesmos  

o 
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E também as suas belas ferramentas  
Não posso esquecer de devolver as ferramentas  
E na saída dar meus cumprimentos  
Minha função é vigiar vegetais  
Não posso esquecer de dividir a colheita  
A casa, a inspiração, os pés e as mãos  
Nem a luz mínima  
“Muita coisa começa a bater contra os muros do meu poema”  
Sorrio enquanto levam pela mão minha criança  
Ergo o rosto, fecho o caderno e inspiro profundamente  
Eu me lembro de quando fui me deixando 
 
 
poesia 
 

unca escrevi  
como se da poesia inflamasse o fogo  

apenas recolho cascalhos gravetos madeira  
e empilho 
 
 
e. e. cummings 
 

ão há pílulas que previnam esse atavismo  
de nos pendurar pelas chuteiras  

você amarra com força os cadarços  
e pensa no fim das contas  
qual seria a graça de estar sóbrio  
aposto que hoje arruinaram seu dia  
aposto que hoje você comeu formiga  
e pensou hm que azedinha  
sonho que saímos da floricultura  
com pintassilgos e dentilhões  
sonho com cebolas gigantes  
ao lado sua tristeza física  
penso que o significado disso  
pode ser nenhum  

n 

n 
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penso que o significado disso  
pode ser carência de vitaminas  
amo as rebocadoras sem escrúpulos  
diante dos motoristas em desespero  
amo o jeito como algumas mulheres  
odeiam os homens  
as visões nunca param  
e quando estendo os braços  
é em parte porque quero alcançar o lugar  
onde a água se junta a outra água  
em parte porque aposto que você se trancou  
no coração de outra escritora  
fora esse sigilo estou em suas mãos  
do mesmo modo não tenho defesas  
quando me convidam pra comer de graça  
ou me fazem cafuné fora de hora  
esbarrei no seu segredo  
e até agora me sinto bem  
você faz comigo  
o que a folha em queda faz  
ao coração de e. e. cummings  
 
 
t. s. eliot 
 

esquícios do fruto amargo entre os dentes 
abrigando sua ausência 

 
o futuro é uma canção entoada pela sua voz esmaecida 
 
sua garganta agora se confunde com a garganta escura do mar 
onde ainda posso escutar seu lamento 
 
enquanto uns partem outros se acomodam entre as folhas 
amarelas de cartas jamais enviadas  
 
 

r 
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sonhei que descansávamos em leito inoceânico 
nunca remado  
 
despojados de tudo 
a violência não nos vitima 
 
como a onda às rochas 
o movimento não nos consome 
 
sonhei que o mar não nos julgava 
e nenhum outro tribunal 
 
 

gosto de você 
 

osto de você  
como gosto da teoria das cordas  

dos buracos de minhoca  
e dos buracos brancos  
que são o avesso dos buracos negros  
e permitem que o universo permaneça  
em constante expansão  
na prática não existe  
nenhuma comprovação  
dos buracos brancos  
mas você sabia que um par de partículas  
subatômicas  
como um elétron e um antielétron  
agem como se estivessem entrelaçados  
telepaticamente  
e bastaria um computador  
maior que o universo  
e átomos do nosso corpo  
entrelaçados a átomos livres  
para que pudéssemos nos teletransportar  
para qualquer lugar do multiverso  
gosto de você  
como gosto das coisas que o homem ainda não alcançou 

g 
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Elizabeth Hazin | Nasceu em Recife, em 1951. 
Doutora em Teoria literária pela Universidade de São 
Paulo, com especialização em Literatura inglesa pela 
Universidade de Londres. Professora da Universidade 
de Brasília e pós-doutorado em Roma. Obra poética: 
Poesias (1974), Verso e reverso (1977), Casa de vidro 
(1981), Arco-íris (1983, infantil), Espelho meu (1985), 
Martu (2006), O arqueiro e a lua (1994). 

 

avalovara 
 

odo jantar começa de véspera 
e sobre a mesa sagram-se desde já 

os objetos: 
sob a luz acesa, 
o copo para o vinho 
a garrafa aberta 
e — para o acaso — papel e caneta 
é primavera, não se esqueça 
e as borboletas são — mais que esperadas — 
o obsessivo desejo 
rondando a mesa 
de branca toalha 
e sobe-se a escada 
— espiral mágica que nunca finda 
e se multiplica em cores 
sobre nossas cabeças — 
e cada degrau é uma certeza: 
hoje é véspera de amanhã 
quando também se janta 
pois longo é o Amor 
(já que a vida é curta) 
um cavalo branco abre as asas 
cruza o espaço da sala 
— a palavra é música — 
e tudo é pássaro 
e tudo passa 
enquanto infinitamente se renasce 

t 
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pour Camille 
 

uem modela a vida 
(se tudo é forma 

e belo 
como flui o Sena)? 
 
Olha quanto é duro o mármore 
e quebradiço 
mas teu cinzel 
sob o martelo o dobra 
— é teu feitiço — 
revelando segredos lá fincados. 
 
Quantas vezes olhaste o rio 
em frente à tua casa 
e em que pensavas 
rebelde menina apaixonada pelo Amor? 
 
Esqueceste que não se molda o Amor: 
sua matéria é vil 
sua matéria é o nada. 
 
Mas não estás só. 
De certa forma 
enlouquecemos todos 

em asilos 
exílios 

idílios. 
Somos todos loucos 
não tu só 
com teus olhos azuis escancarados 
olhando-nos do lado avesso do vidro 
— tolo artifício: 
não existe abrigo 
contra a luz da loucura. 

Q 
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Deixa queimar até os ossos 
(e não será tudo mesmo 
reduzido a cinzas?) 
 
Deixa arder fundo 
pois só essa brasa 
— que nos traz a morte — 
nos ilumina. 
 
 
o tempo que passa me alucina 
 

 vezes penso — 
sombra que escurece a minha face 

esse veneno 
é a própria água em que debruço 
a minha sina. 
 
Só existo enquanto acendo o sonho: 
o sonho infindo 
que o bico da águia estilhaça 
toda manhã 
em vão. Recomeço e não receio 
ira ou destino. 
 
Que se vinguem os deuses (ó deuses) 
nesse meu corpo 
que não morre pois conhece o fogo 
e sua chama: 
sou pássaro a renascer das cinzas 
ou salamandra? 
 
 
 
 
 

— às 
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princípio do fim 
 

or que nada permanece inteiriço 
em sua casca, 

protegido? 
um dia racha 
e pela fenda 
passam peixes e navios 
fantasmas que na noite ganham vulto: 
fogo, chama, fumaça 
 
nada permanece inteiro 
tudo se esgarça 
assim é o intervalado texto do destino, 
forrando a mesa 
 
por que não se estende eterno, 
se é tão fino? 
 
por que não dura a inteireza? 
 
| poemas do livro Quadrívio, 2017. | 
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Marília Floôr Kosby | Poeta gaúcha, nascida no 
extremíssimo sul do Brasil, em 1984. É autora dos 
livros de poemas mugido [ou diário de uma doula] 
(2017), Os baobás do fim do mundo (2011; 2015) e 
Siete colores e Um pote cheio de acasos (2013), e do 
ensaio Nós cultuamos todas as doçuras: as religiões 
de matriz africana e a tradição doceira de Pelotas 
(2  5)  — obra contemplada com o Prêmio Açorianos 
de Literatura 2016 e com o Prêmio Boas Práticas de 
Salvaguarda do Patrimônio Imaterial IPHAN, 2015. 
Seus poemas estão em diversas revistas brasileiras de 
literatura e arte. É doutora em antropologia social, 
com formação complementar em futebol amador. 
Coordena encontros de vivências de poesia e o curso 
de escrita Buscando a letra xucra. 

 
safo no despacho 
 

ortarão minha cabeça 
na próxima guilhotina 

duas quadras à direita 
três dedos de canha 
 
minha cabeça será cortada 
e exibida aos leões desdentados 
da praça pública 
 
uma bomba d’água 
e teu coração dando murros 
na ponta de minha adaga 
cega 
 
na próxima guilhotina 
e exibirão aos leões desdentados 
para que eles vejam 
o que acontece 
com quem fere 
mas não mata 
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cortarão minha cabeça 
e com meus olhos levarão 
toda beleza que o mundo me deu 
teu coração dando murros 
na ponta de minha adaga 
cega 
 
exibirão minha cabeça cega 
amigos 
enfeitem com flores e velas 
e deixem que as onças devorem 
meu corpo 
na beira do cais 
meus punhos 
meu sexo 
meus punhos 
meu sexo 
 
a ponta de minha adaga 
cega 
 
 
os porões 
 

olta e meia 
eu abria a janela 

e o meu mundo dava 
bem no meio do mundo dela 
 
volta e meia 
eu olho pra ela 
— que não tem porta 
e nem janela — 
e escondo os cadeados 
da casa 
devolvo as chaves 

v 
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arranco fora 
as maçanetas 
 
eu quando 
eu olho 
ela sótão 
só 
quero esquecer 
que há no mundo 
coisas 
que se abrem 
 
 
xucra 
 

stou a serviço do que sinto 
Em tempo integral 

presto trabalhos forçados 
às minhas emoções 
 
Num dia desses de exaustão 
dei por mim que estivera sendo 
até então 
escrava 
 
Pensei naqueles que seriam os livres 
e não me desesperei 
Os meus danos valem mais 
que os ganhos deles 
 
De tanto dar de comer ao sal meus garrões 
e às picadas este couro escuro e frágil que me veste 
Sei pela ferida 
em que chão mora o repouso 
qual querência abriga o meu gozo 
 
 

E 
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Porém, pois, que ser cativa não é sorte 
que se negocie com o destino 
Tanto que, quando eu fujo 
cheia de nortes 
catando um tino 
o meu coração capitão do mato 
me captura 
Açoita e para 
Açoita e para 
 
É o jeito que encontramos 
de nenhum dos dois se perder 
nessa planície escancarada que é a vida 
de quem não busca esconderijo. 
 
| poemas do livro Os baobás do fim do mundo (2011; 2015). | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| revista gueto · edição trimestral número cinco | 

| página 153 | 



 
Laís Araruna de Aquino | Nasceu no Recife, em 1988. 
Formada em Direito pela Universidade Federal de 
Pernambuco, é procuradora do município do Recife. 
Tem poemas publicados em revistas digitais. 

 
a incerteza que nos move 
  
I. 

 recusa de validade a todas as hipóteses   
constitui um ato de pensamento — e de fé)  

  
II. 
Nos Ensaios, Sartre diz que a existência   
é um frêmito no ar;   
rastro apagado na areia ou vaga dissipada   
no espelho; oblívio, rosto contorcido e submerso  
em mar,   

nuvens   
e urna,  

ó porvir de eternidade e vazio  
  
a existência —   

este acaso furioso  
que se arroga um estatuto e uma dignidade,  
em cujo propósito estancou sem saída  
porque cresceu,   
deu por si e  
multiplicou-se  
vorazmente à beira da estrada, sem compreender  
  
o que estamos fazendo aqui afinal,  
desmesuradamente apaixonados pela vida  
e por constelações extintas,  
enquanto nos arrojamos à praia   
com qualquer despojo do navio  
 
 

(A 
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como se do que trouxéssemos de lá   
houvesse arqueologia possível ou  
se escavássemos a fundo os vestígios do nada  
subitamente este desapareceria em meio   
às palavras  
  
III. 
Suspeito, porém, de que tudo seja  
mais um jogo à força do uso — e da crença,  
a de haver ao menos entre um e outro sujeito   
um fio ou liame comum que nos restitua contra a completa  
arbitrariedade da falta de Deus  
  
e assim comuns, arraigados na falta e nos deveres da falta,  
tentamos um campo de virtude sem imortalidade,  
forjando entre pedras a lavra  
  
e nesta ordem de aleatórios meu coração escalavra   

sem 
rumo  
entre Delfos e Tirésias,   
Ovídio   
e a Melancolia,  
aferrando-se ao fato que nenhuma razão ou cosmogonia desbasta,  
o de não haver ninguém retornado para tirar à incerteza  
a sua íntima condição, de tempo e glória   
  
e, porque não estamos consumados em certeza,  
como um curso extinto de rio ou uma encosta   
à força do vento, até a planura e o sal,  
  
porque não quedamos apenas ao sopro do ar   
(se sopro há)   
balouçando como o canavial nos morros  
ou os trigais no campo  
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por isto não somos à força de ser  
e o nosso ser — uma ferida do tempo  
que não cicatriza nunca  
 
 
convite 
  

 terra abre suas pálpebras  
e oceano e céu são um convite ao fim do mundo  

os seus cílios são brancos cúmulos na dissolução da tarde  
há um incêndio de sombras brandas e sangue púrpuro,  
sem qualquer ruído  
  
é apenas o sol deposto e a passagem do dia,  
um estremecimento forte da pele, um respiro  
mais fundo e as velhas questões acossando  
tua consciência irredutível de estar vivo agora   
e não depois  
  
então diz adeus, despe a tua condição, forasteiro  
deixa que a tua matéria seja a água e o esquecimento  
do gosto acre da saliva deglutindo a seco  
o contato incômodo com a existência  
  
os dias que foram, os dias que virão  
teu medo mais derradeiro  
tua angústia mais inominável  
deita-os na coluna de espuma   
  
enquanto o corpo é envolvido pela escuridão,  
que não te pede absolutamente nada,  
a não ser o silêncio profundo da tua alma  
e das tuas obsessões calidamente cultivadas  
  
escuta só o corpo latejando na concha   
fria do universo, reverberando abandonos  
e o êxtase da solidão  

A 
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existe apenas esta canção de muito longe,  
que todos os homens, em todas as épocas,  
já ouviram, sentindo a escassez infinita   
de si ante o pálio frio e espectral das estrelas  
  
este ar, este mar não te saúdam  
mas te recebem  
se tu deixas a ti mesmo para trás  
 
 
encarando o silêncio 
(a partir de P. Auster) 

   
sta paisagem, os morros verdes,  
o céu parcialmente azul   

pairam ante o olho nu   
com sua textura fechada   
a que palavra alguma dá a face  
  
aquilo sobre que te direi já não será   
o que está aí, na manhã indiferente   
ao anseio de dizer —   
sobre a solidez suave deste verde  
e por cima deste verde um azul conspurcado  
de nuvens e poros,  
como um mar invadido subitamente  
de espuma  
  
no balé livre das árvores,  
o dia deslizará em direção à noite  
eu deslizarei em direção à noite  
mas a palavra não é uma estaca  
no decurso do tempo —   
é uma via franqueada  
ao que ainda não existe mas está lá,  
prestes a dissolver-se como uma vela  
que o vento reflui  

e 
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pois tudo consiste nisto, na compulsão  
de dizer   
não o que o dia silenciosamente guarda   
na sua esfinge desde sempre aberta  
  
mas dizer a experiência única, solitária e abissal,  
de que saltamos para a palavra, revolvendo  
o enxame de asas e caos, revolvendo   
mais fundo ainda, sob o excesso   
ou o vazio, o silêncio esquivo   
e crepuscular,  
  
revolvendo, no mais fundo   
e derradeiro, o espaço   
anterior ao silêncio,   
onde me encontro 
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Gabriel Cortilho (1992- ) | Poeta e professor de 
História em Araraquara, no interior de São Paulo. 
Possui como referência central a poesia de Fernando 
Pessoa. Tem poemas divulgados pelas revistas O 
Poema do Poeta; Mallarmargens e Escrita 47 (Guatá- 
Cultura em Movimento). Organiza seus escritos em 
livretos, sendo eles: Atemporal/Cronológico (2014), 
Transitório (2015), A Transa dos Besouros Verdes 
(2016), O Poema e a Cachaça (2017), Javali 
Radioativo (2017), A Carne e o Licor de Moscas 
(2017), Os Fios Esquecidos Pelos Olhos (2017), O 
Poema Entre as Ruínas (2018). 

 
doar-se 
 

e for 
para oferecer 

meio pedaço 
do coração 
sem 
pôr a alma 
nas palavras 
prefiro, então, 
não doar o meu ser; 
pois não há, no que digo, 
a entrega das vísceras 
fico sozinho, 
mas, ao menos, 
não descuido 
do outro 
amar é doar-se 
e, quando em migalhas, 
não serve nem sequer para 
alimentar a fome dos pombos 
 
 
 
 

s 
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amor fati 
Para Camila 

 
esse 
mundo caduco 

repleto de posses 
e tão poucos 
 
amores 
 
amo-te 
sem atá-las; 
assim, tuas mãos 
irão, naturalmente, 
percorrer outros 
 
corpos 
 
fixar-se 
na necessidade 
da solidão 
 
ou retornar, serenas, 
ao nosso cais 
aberto 
 
diante 
de gaiolas afetivas 
mais vale a resistência 
de um pássaro 
 
liberto 
 
 
 
 
 
 

n 
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conjugação 
 

izeram uma cesárea 
na barriga da epifania 

em busca da ideia genial 
 
e, logo em seguida, 
colocaram uma arma 
no peito límpido do amor 
 
impor força brusca 
naquilo que se deseja 
não gera senão 
um poema morto 
vazio de respiração 
 
tempo não é dinheiro 
nem a vida um fast food 
 
Liberdade se conjuga 
sempre no plural 
 
há quem diga que termina 
quando a do outro começa, 
mas ela apenas floresce 
quando somos, todos, 
 
L I V R E S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f 
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as lesmas e a civilização 
 

deus ao mundo dos homens 
que fabrica servidão, atentados 

quero carros, televisões 
e automóveis 
 
calados 
 
ao menos hoje, 
não falo em miséria, 
classes sociais, guerra 
quero o bosque de ar puro 
os pés cravados na terra 
 
o vento gélido 
a realidade oculta 
 
ter nos poros a apoteose 
o enigma do geóide que flutua 
com seus pássaros coloridos 
e besouros de casca dura 
 
o verde que sinto 
é maior do que o cinza: 
a poesia se encontra 
no sexo na lesmas 
 
entrelaçadas 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
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metafísica 
 

m beijo não é só a troca 
dos lábios que se encontram 

— faz nascer outro mundo; 
 
tampouco o abraço, 
não é um contato 
qualquer 
 
até mesmo o ateu 
um sujeito racionalista 
constata a alquimia 
dos corpos 
 
e permanece quieto, 
pois vê que há, no âmago, 
lá, no sopro da inquietude: 
 
os fios 
esquecidos pelos olhos 
no novelo oculto dos deuses 
 
 
estranhamento 
 

onfrontar o ego 
desvela fissuras 

no teu cristal 
 
freud chamou 
inconsciente 
jung disse 
 
alma 
 
 

u 

c 
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e percebes 
que, no fundo, 
és desconhecido 
dentro de ti mesmo 
 
um estrangeiro 
em teu frágil 
 
corpo 
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Susanna Busato (1961-) | Paulistana, poeta (finalista 
do Prêmio Jabuti de Poesia de 2014, com o livro 
Corpos em cena) e professora de Poesia Brasileira na 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), câmpus de 
São José do Rio Preto-SP. Coordenadora do Grupo de 
Estudos de Poesia — GEP/CNPq (leituras, pesquisas e 
recitais de poesia). Coordenadora da pesquisa “As 
performances da voz no espaço da poesia brasileira 
contemporânea”. Participou do  ecital de Poesia 
Multitudo Haroldo de Campos (2011), no Instituto 
Itaú Cultural, em São Paulo, e do Recital de Poesia 
Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros (2012) 
(homenagem ao poeta modernista Oswald de 
Andrade), por ocasião do Festival Literário 
Internacional de Paraty (FLIP). Tem poemas 
publicados em várias revistas de literatura como 
Brasileiros e Mallarmargens. 

 
postes 
 

a resistência da tarde 
espreito esquinas: 

solitários, os postes se 
entreolham se 
desejam nas 
vielas e 
virilhas 
 
 
a lâmina da manhã 
 

 aranha a lã alcança 
arranha e lança 

na pele as finas 
camadas de esperança. 
 
 
 

N 

A 
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horizonte de espelhos 
 

olunas e conchas 
água clara 

seios 
no chão as curvas 
de um sol navegam 
sua ilha 
clitoriana gruta 
horizonte de espelhos 
superfície ao reverso 
 
 
marugem 
 

s coisas surgem 
do caule da gente 

insurgem 
marugem 
de esponjas 
quais monjas 
silenciosas 
 
 
exercício 
 

xercício das facas: 
com as faces voltadas 

para dentro da carne 
doar-se 
até que a dor conduza o ato, 
até que o fato se consuma, 
até que a aguda flor se foda 
em talo e folha e ruínas. 
 
 
 

c 

A 

E 
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Simone Brantes | Nasceu em Nova Friburgo em 
1963. É autora de três livros de poemas: Pastilhas 
brancas (1999), O caminho de Suam (2002) e Quase 
todas as noites (2016), que saíram pela editora 
carioca 7Letras. Publicou poemas e traduções de 
poesia em jornais e revistas como O Globo, O RelevO, 
Inimigo Rumor, Poesia sempre, Polichinello, Revista 
Piauí, Action Poétique e Lyrikvännen. Participou de 
algumas antologias como A poesia andando: treze 
poetas no Brasil (Lisboa/Cotovia) e Roteiro da poesia 
brasileira. Anos 90 (São Paulo/Global). Prepara um 
novo livro de poemas. 

 
order in chaos 
 

eu relógio tem ponteiros soltos 
os compromissos caem 

e ficam no chão 
De tempos em tempos 
olho para eles 
e lhes dou esperança 
no meu relógio meu dia 
é metade noite 
minha noite 
metade dia 
 
 
s/título 

 
s vezes o corpo é batido 
como roupa na máquina de lavar 

você fez tantas coisas hoje em casa 
que mereciam enriquecer 
seu lattes 
Mas essa é só a única maneira 
que a alma tem às vezes 
de sair lavada 
 

M 

À 
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s/título 
 
1. 

s amigos se encontram tantos anos depois, 
os amigos começam a acreditar que os anos 

não passaram de certa forma não passaram 
ou que o passado está ali tão fácil entrar no 
seu círculo encantado os amigos estão maravilhados 
com isso e querem marcar outro encontro 
os amigos voltam para casa pensando nisso 
 
2. 

m dos amigos tem três lojas de móveis 
um dos amigos tem uma loja de roupas 

um dos amigos tem dois filhos 
um dos amigos também tem dois filhos 
os filhos de um dos amigos ainda estão 
meio perdidos com suas escolhas profissionais 
os filhos de um dos amigos já estão se formando 
em medicina no final deste ano 
o amigo quer fechar as três lojas de móveis 
quando os filhos se formarem 
o amigo quer abrir uma loja de 
relógios relógios são mercadorias 
mais fáceis do que armários modulados 
e têm também mais valor agregado 
o amigo pai dos filhos que ainda não se 
formaram acha que tem ainda muito que trabalhar 
os amigos só compram carros com airbags 
os amigos moram em casas muito confortáveis 
têm muitas histórias do comércio para contar 
 
 
 
 
 

O 

U 
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3. 
 amiga é professora de português para 
sobreviver 

a amiga tem sobrevivido 
o que falta aos amigos 
não falta à amiga 
a amiga tem tempo de sobra 
embora seu tempo não sobre nunca 
a amiga sempre precisa de 
mais tempo 
a amiga falou vagamente 
nisso 
O melhor da noite 
foi que ela adorou 
as histórias 
do comércio 
 
4. 

s amigos prometeram que não demorariam 
trinta anos para se encontrar ademais os amigos 

sabem que não terão todo esse tempo 
os amigos já começam a fazer os cálculos do tempo 
razoável que lhes resta e talvez pensem vagamente 
que esse desejo de rever esses amigos faça parte 
de um desejo de dar passos atrás de arrastar 
o tempo para trás ou é possível que pensem 
sem muita clareza que há ilhas poças largos 
um pequeno enclave ou algo como dobras do tempo 
aonde a morte parece não chegar os amigos quando 
se encontram de certo modo visitam algo que parece 
viver sem a sua presença que parece não depender 
mais deles como os filhos que não param de crescer 
 
 
 
 
 

A 

O 
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Bianca Garcia | Diretora editorial da Macabéa 
Edições, estudante de letras da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro e escritora nas horas em que 
a palavra permite transcender as linhas do papel. 
Acredita que o útero é o punho erguido das mulheres 
na escrita. 

 
decibéis 
 

is que eu e minha retina 
a captar imagens de relance, em demasia 

contempla, analisa, com pesar da diária cafeína 
 
viver a urbe em dia: ópio é cansaço, torna anestesia 
indiferente se é ao caos proletário, suga pupila 
epiglote sufoca o imaginário 
mente a quem se apropria, mas cria 
 
buzina! decibéis! desaforo à epifania 
sente! percebe! pensa e… 
perde. 
não, volta! 
interrompe. 
a voz contida na caixa reflexiva 
abafa, acode, exausta 
pneu canta, fragmentário amarga. 
 
aqui não há pacata-cidade 
há, pois, olhos cansados, embriagados 
toyotismo diário 
 
não se sente a palmeira donde canta o sabiá 
as árvores daqui foram tombadas 
pelas ruínas dos apartamentos de cá 
não vomitamos mais palavras 
palatalizamo-as 
não contemplamos mais estrelas 

e 
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essas foram sequestradas: 
truncamento do imaginário 
amargor resultante das nuvens industriais 
aqui só se sente 
nada mais 
 
palavras não ditas 
antes fossem mencionadas 
ou silenciosas, escritas 
esmagadas pelo rolo compressor de ideias 
tal resíduo: semente que não germina. 
acúmulo estridente 
desde ladeira-garganta abaixo 
ou vira nó na faringe 
ouvira tambor no estribo 
de repente: digere, contenta, finge 
alívio? 
 
pensamentos sequestrados 
procrastinados, adiados 
cordas 
roucas 
loucas 
poucas 
gritam: 
FRÁGIL 
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Ricardo Escudeiro (Santo André-SP, 1984) | Autor 
dos livros de poemas rachar átomos e depois (Editora 
Patuá, 2016) e tempo espaço re tratos (Editora Patuá, 
2014). Graduado em Letras na USP, desenvolve (ou 
não) projeto de mestrado com interesse em 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e Estudos 
de Gênero. Atua como assistente editorial na Patuá. 
Possui publicações em mídias digitais e impressas: 
Mallarmargens, Germina, Jornal RelevO, LiteraturaBr, 
Revista 7faces, Flanzine (Portugal), entre outras. 
Publicou mensalmente, entre 2014-2016, poemas na 
Revista Soletras, de Moçambique. Participou das 
antologias 29 de abril: o verso da violência (Editora 
Patuá, 2015), Patuscada: antologia inaugural (Editora 
Patuá, 2016), Golpe: antologia-manifesto (Punks 
Pôneis, 2016) e Poemas para ler nas ocupa (Editora 
Estranhos Atratores, 2016). 

 
na ribeirinha dum latifúndio 
 

h mia senhor fremosa 
aqui donde piso 

por vontade tua 
 
jamais por própria 
clamaram estribilhos 
soltos 
 
com a sola do joelho 
que de mim outra postura 
a ti não agrada 
canto em tom imposto 
cantigas de desamor 
sobre ti 
sobre mim 
sobre os meus 
 
 

a 
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deserdeiros 
chamaram de novo 
os estribilhos outros 
 
a eles ensino a sina 
olha filho 
daqui até donde a vista pisa 
nada é teu 
é tudo engenho 
 
e do lado 
se de pai ou de filho ou de ninguém 
ninguém sabe 
mais de uma voz em levante 
canta pro arame manto 
farpado jamais idealizado 
 
amor não te devo 
tampouco algum teu me encanta 
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Ingrid Carrafa | Nasceu em Vitória-ES em 1989. Atriz 
e poeta. Tem poemas publicados em antologias e 
revistas literárias brasileiras. Publicou o livro de 
poemas Entre rosas e abismos (Editora Penalux, 
2015) e Não joguem pedras na Geni (independente, 
2016). 

 
três poemas 
 
I. 

uana é uma alcoólatra agora.  
E seu rosto tem aquela expressão dura de pessoas que flertam 

com cocaína e solidão. 
E eu fico triste porque ela é tão linda e tão doce. 
Agora ela deve estar escutando Maysa, sozinha em casa buscando a 
"magia" e o amor que tanto almeja através da garrafa de martini. 
Luana diz que Deus é o homem que morde sua nuca numa noite de 
sorte. 
Luana chora abraçada à garrafa. 
Ela sabe 
que  
“Primeiro, o amor 
depois, o desencanto 
e o resto de nossas vidas” 
Ela sabe que o amor é o lembrete da beleza que frequentemente 
acompanha a destruição 
Ela foi empurrada até a beira da solidão e caiu 
quando escalou de volta percebeu que o seu mundo nunca mais seria 
o mesmo 
 
 
II. 

inha mãe era viciada em documentários históricos. 
Toda noite, sentada na poltrona velha, matava várias cervejas 

e escondia suas dores em conhecimento perdido. 
A única coisa que meu pai deixou pra ela foi um plano de TV por 
assinatura, durante um ano.  

L 

M 
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Filho da puta, minha mãe repetiu por toda a minha adolescência. 
Ela nunca mais pronunciou o nome dele. 
E ele ficou sendo filho da puta pra sempre.  
Ela acreditava em vingança. 
Não era de perdoar nem o pum quando escapava sem querer.  
Passava a maior parte do seu dia pensando no que faria com ele, 
Caso ele voltasse.  
Eu a via cortar o tomate e sabia que era o coração dele que estava 
sendo fatiado.  
Quando socava um bife 
Ou deixava quebrar um copo, 
era nele que ela pensava. 
Tornei-me uma pessoa dura e de pouca fala. 
Mamãe morreu abraçada à blusa de papai comida pelas traças  
E eu nasci toda amor 
Para virar desamor por sobrevivência 
 
 
III. 

ncontrei Aline sozinha no bar em que eu frequentemente me 
mato.  

Ela tem aquela expressão dura de pessoas que flertam com vazios. 
Sentei 
Pedi um drink e acendi um cigarro 
Ela já está bêbada e arrasta uma conversa meio que em tom 
confidencial  
Aline está chorando 
Ela me diz: 
— Ei, tem uma pequena diferença entre você e eu e o resto. 
Pergunto qual é. Ela diz: 
— Nós estamos sozinhos no mundo e caímos num abismo.  
Somos ilha agora. 
Ela percebe o copo vazio e procura o garçom 
Quando ele chega, percebo que não existe porra de diferença 
alguma. 
O cara também caiu no abismo e enquanto enche o copo com o olhar 
perdido 

E 
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vai se esvaindo mais 
Gargalho e Aline me pergunta o motivo da graça. 
— Fodidos, Aline, estamos todos fodidos. 
O garçom, eu, você, o taxista que te leva bêbada para casa, a merda 
daquele urologista que enfiou a mão no meu rabo para não 
encontrar nada. 
Vivemos uma grande orgia e gozar ou não já não faz tanta diferença 
Depois de certa idade a sinceridade deixa de parecer obscena.  
E você fica sendo de buracos. Sobrevivendo em buracos.  
Deixo Aline quando Joni Mitchell começa a cantar. 
Ela vomita a melodia, os acordes, as valsas e os tambores de amor. 
Era pura bile de amor. 
Volto e afasto o cabelo do seu rosto enquanto ela continua 
vomitando.  
Um sorriso nasce cansado e ela sussurra: 
— Vamos para o deserto. Meu pai mora sozinho no deserto. Diz que 
não se adapta às pessoas. 
“As pessoas aqui  
se tornaram 
as pessoas  
que estão fingindo ser” 
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Leila Guenther | Autora de Viagem a um deserto 
interior, selecionado no Programa Petrobras Cultural 
e finalista do Prêmio Jabuti; O voo noturno das 
galinhas, traduzido para o espanhol e editado em 
Portugal; e Este lado para cima. Participou das 
antologias Quartas histórias: contos baseados em 
narrativas de Guimarães Rosa; Capitu mandou flores: 
contos para Machado de Assis nos cem anos de sua 
morte; 50 versões de amor e prazer: 50 contos 
eróticos por 13 autoras brasileiras; Cusco, espejo de 
cosmografías: antología de relato iberoamericano; 
Outras ruminações: 75 poetas e a poesia de Donizete 
Galvão; 70 Poemas para Adorno; Grenzenlos; 69: 
Antología de microrrelatos eróticos; Blasfêmeas: 
mulheres de palavras; Transpassar: poética do 
movimento pelas ruas de São Paulo. Realizou edições 
comentadas de obras da literatura brasileira e 
portuguesa. Para os palcos de Robert Wilson, 
adaptou a peça A dama do mar (edição bilíngue), de 
Susan Sontag, baseada em Ibsen, e traduziu A velha, 
adaptação de Darryl Pinckney para uma novela de 
Daniil Kharms. 

 
corpo fechado 
 

ivo cada vez mais longe dos homens 
e mais perto dos cães 

cada vez mais longe dos olhos 
e perto do coração 
cada vez mais longe do barulho 
e mais perto do som 
cada vez mais longe da lâmpada 
e perto do fogo 
cada vez mais longe do asfalto 
e perto do mato 
 
 
 

V 
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Vivo cada vez mais longe do grito 
e perto da palavra 
mais longe do telefone 
e perto dos violões 
cada vez mais longe das telas 
e perto das portas 
cada vez mais longe das redes 
e perto dos peixes 
 

Vivo cada vez mais longe da vírgula 
e perto do ponto final 
 

Cada vez mais vivo 
 
 

três anos esta noite 
para Marcelo Donoso 

 
ra um provérbio 
Foi um redondilho 

E desde então será sempre verdade 
 
Ao algoz da Noite 
Agradeço cada dia que nasceu depois da morte 
 
Há três anos ou trinta que estes mesmos dias 
São sempre outros 
Porque você inventa novos idiomas 
Com os quais escrevo nossa história 
Que é — sobretudo — 
Uma História dos que Voltaram a Cantar 
 
(Jamais nos calaremos novamente) 
 
Nesta hagiografia a música celebra os “males que vêm pra bem”, o 
certo 

[das linhas tortas 
E as palavras alcançam todos os centímetros do templo maior. 
 

E 
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Silvana Guimarães | (Belo Horizonte/MG). 
Socióloga, escritora, redatora/revisora publicitá-
ria. Participou de algumas coletâneas, entre 
elas, duas que organizou: 29 de abril: o verso da 
violência (Patuá, 2015), Dedo de Moça — Uma 
Antologia das Escritoras Suicidas (Terracota, 
2009), Hiperconexões — Realidade Expandida 
Vol. 2 (Org. Luiz Bras, Patuá, 2014) e 1917-2017 
— O Século sem Fim (Org. Marco Aqueiva, 
Patuá, 2017). Editora da Germina — Revista de 
Literatura & Arte e do site Escritoras Suicidas. 
Vive em Belo Horizonte. 

 
autorretrato com colar de espinhos e colibri 
 

armem madalena flor hermafrodita 
mulher e amásia de joão estanislau 

pintor de paredes vizinho de barraco 
na favela da ventosa belzonte mg 
portador de moléstia séria: 
furor nos testículos oh carma meu 
 
carmencita carmita carmamarga 
madrasta de seis sobrinhos aflitos 
dos mamilos apodrecidos 
do útero-deserto-áspero 
da alma imutável hematoma 
do corpocarneviva carmim 
 
desenganada pelo médico do posto de saúde 
abro os olhos afasto borboletas e mariposas 
yo soy frita: o amor avis rara passou 
sem remédio que cure mi obsesión 
só a passagem de ida para o ceará: jericoacora 
“espero que la marcha sea feliz y espero no volver” 
 
 
 

c 
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mínima via 
 

m pássaro pousou 
no relevo côncavo 

do meu ombro 
 
sede de dilúvio e 
essa dor que o tempo 
não estanca 
 
certeira 
como a solidão das uvas verdes 
como o rumor dos rios secos 
 
boca a boca 
aspirar o ar 
rarefeito 
 
aos poucos 
afagar o ardor 
do amor baldio 
 
a vida alumiada 
o turbilhão do nada 
o raio do não 
 
nessa noite que nos afasta 
 
 
tratado sobre a relatividade 
 

 casco do navio que desaparece 
no mar antes do adeus 

 
a face da lua sempre voltada 
para a solidão dos meus olhos 
 

u 

o 
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20 miolos de garrafa térmica 
adquiridos numa liquidação 
 
um sonho fugindo com 
o primeiro raio de sol 
 
a luta da alma contra o corpo 
[a carne não dura] 
 
a cor do esmalte das minhas 
unhas: passional 
 
 
don’t let me get what i want 
 

m algum lugar da paixão 
existe uma árvore branca 

que surgiu em meu delírio 
no meio de uma tempestade 
uma febre tropical na neve 
uma árvore que se debate 
na solidão do dia embaçado 
como se fosse um pássaro 
como se fosse um regaço 
em dias de chuva ela volta 
no calor trava-me os passos 
please please please acredite 
você é uma grande nadadora 
mas o cansaço é inevitável: 
a alma exige demais do corpo 
so please please please não tente 
atravessar o amor a braçadas 
 
 
 
 
 

e 

| revista gueto · edição trimestral número cinco | 

| página 181 | 



 
Jerome Knoxville | Antipoeta e editor do gueto. 

 
de samos 
 

ntes que um poeta jovem e neurastênico 
escreva a nova metafísica 

que teremos esquecido logo após fechar o livro 
a vida fugidia com seus dentes helmínticos devorará 
também nossas histórias 
uma vez que o ocaso nos chegará um dia 

[de modo aleatório 
como a morte das galáxias todas as manhãs 
isto não importa para nós 
: assim 
enquanto uma procissão de quimeras empoadas 
embaça as lentes do mundo 
acendo o cigarro e trago Epicuro, 
regozijo dos derrotados 
 
 
do filho malsucedido 

 
á uma tristeza que não sai de mim 
mesmo agora 

segurando meu filho pela primeira vez 
(foram os livros que me estragaram, reconheço) 
 
um dia terei que dizer a essa criatura desagradável 
se ela não morrer nos próximos dias 
filho, não leia os livros que li 
seja feliz 
 
como essa gente que deixa a televisão ligada aos domingos 
e nos dias úteis 
engorda o câncer que cresce dentro de si 
 
 

a 

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

 
s/título 
 

o raio x três costelas quebradas 
nenhuma outra evidência 

(só o osso sabe) 
 
diz chega no megafone 
se pedir com carinho 
e pediu 
é óbvio 
cara lavada a seco 
roupa na goma 
cheque pré-datado 
sem pala 
quisto 
bem articulado. 
 
digo chego no megafone 
rio cavalo 
pediu com carinho 
foi, 
tomou a cena delicado. 
 
rompe amarelo fiação elétrica 
faz-se festa de cabos e fala cortada 
tudo range 
quando se não tem porta nem janela 
no apartamento 
(só o osso sabe) 
 
 

n 
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vizinha não acorda 
cachorro late que só a porra 
sim, 
ainda agora nesse silêncio 
quando o corpo cai escuro 
 
falta escuta 
nunca houve 
o tombo dos cabelos 
quina do lavabo 
aquele estrondo 
até que número você conta 
8 foi 
 
+ 
 
esfrega a toalha quente nas pálpebras 
o prédio ainda fixo 
no rompante dessa memória 
em torno 
lanchonetes e as 2 colegiais 
eufóricas 
preparam-se para o primeiro beijo 
no pátio da escola municipal. 
 
raro como ver as próprias mãos nos sonhos 
é amarrar bem os cadarços 
sem desequilibrar 
os joelhos moles. 
 
qual língua chegou antes 
enquanto qualquer palavra aborrece 
no roxo da garganta 
não sei. 
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só o espaço em nervos 
salivas nadando de braçada 
exímias atletas 
 
como mover-se na cidade hoje 
perguntam 
com isso tudo debaixo da axila 
 
como segurar de outro jeito 
 
* * * 
 
a cabeceira agora pertence à gisele. 
era da bisavó 
enterrada no cemitério areia branca em 97. 
 
gisele, a herdeira 
manda reformar o móvel e que façam pintura em pátina. 
 
enquanto 
a cabeceira inteira esconde 
os cupins trabalhando 
com outros cupins 
democráticos 
 
enquanto 
a família inteira esconde 
o nome de uma mulher 
que amou outra mulher 
até o verão de 97. 
 
que deixou uma cabeceira, 
(essa mulher, 
jamais a outra) 
alguns boletos vencidos 
um corpo com tamanho exato 
1,65 a serem depositados 
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no caixão 
hermeticamente fechado 
gaveta e lacre 
punho e frio. 
 
gisele tem um nome. 
sua bisavó tinha a cabeceira 
unhas curtas e em carne viva 
ainda agora. 
 
três tumores no estômago 
iguaizinhos a mexericas 
diz o médico 
iguaizinhos a mexericas! 
repete a família. 
 
+ 
 
a cabeceira agora pertence à gisele. 
era da bisavó 
enterrada no cemitério areia branca em 96. 
gisele, a herdeira 
manda reformar o móvel 
que façam pintura em pátina. 
enquanto 
a cabeceira inteira esconde 
os cupins trabalhando 
com outros cupins 
quase democráticos 
 
enquanto 
a família inteira esconde 
o nome de uma mulher que amou outra mulher 
no silêncio 
até o verão de 97. 
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deixou uma cabeceira 
— essa mulher, 
jamais a outra — 
muitos boletos 
um corpo com tamanho exato 
1,62 de ossos e pele ruim 
a serem depositados no caixão 
perfeitamente 
 
gisele tem nome 
sua bisavó tinha a cabeceira. 
unhas curtas e em carne viva 
ainda agora 
três tumores no estômago 
iguaizinhos a mexericas 
diz o médico 
iguaizinhos a mexericas! 
repete a família. 
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Francisca Camelo | Nasceu em 1990 no Porto 
(Portugal), e está de passagem por Berlim. Entre 
outras coisas menos românticas, escreve e diz 
poesia. Tem poemas publicados no blog literário 
Enfermaria 6 (editado pela Tatiana Faia), nas 
edições semanais do Nem Só de Gin Vive o 
Pinguim (Edições Apuro), na revista Flanzine 
(editada por João Pedro Azul) e na zine 
anarcobucetalista Mais Pornô Por Favor (pela 
Adelaide Ivánova), entre outras fanzines 
feministas. Escreve sobre vísceras e mulheres 
por não saber escrever sobre outra coisa, e 
planeja continuar. 

 
ao poeta que me envia árias avulsas 
 

ndas muito lírico, amor. 
não compreendo 

a tua necessidade 
de ouvir ópera sem parar, isso 
não existe essa grandeza dos afectos 
essa adolescência momentânea 
os corpos rosáceos 
sob um tecto de estrelas 
isso não existe, meu amor. 
agarra-te ao trabalho no supermercado 
abraça a dormência da rotina 
esquece os romances 
deixa de escrever e sobretudo 
não ouças mais ópera que isso 
não existe, amor, e se existir 
não é perto de nós. 
paga a renda, come chocolates, 
consolida, filho, consolida, 
que o inverno vai ser longo e esses cravos 
na parede e essa força 
e esse amor universal não existem 
nada disso existe 

a 
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por isso agarra bem os talões de desconto, 
serão a maior carta de amor no teu correio, 
ajuda as velhas a atravessar a rua 
bebe até cair 
mas só a partir das oito da noite 
que não te deixam sair antes do trabalho 
larga a literatura 
deixa os clássicos para reciclagem 
mas se for poesia 
queima-a: 
o verso livre é perigoso. 
larga os amores, as flores e os cravos 
agarra-te ao boletim de voto e às revisões 
constitucionais mas só se te deixarem 
sair do trabalho para as urnas. 
a última vez que fodeste a sério 
eras adolescente e já nem sabes 
se foi assim tão bom mas 
não te preocupes com mais, 
o prozac não esquece a alegria, 
acaba o cigarro, abotoa o colarinho 
toma a certeza de que só essa cadeira 
é o teu lugar no mundo: 
volta para dentro sorriso 
amarelo ombros 
encolhidos cabeça 
baixa, barba feita que 
não deixam que cresça porque 
fica mal, fica-te tão mal 
esse pensar divergente 
mas sobretudo 
larga a ópera, que 
andas muito lírico. 
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manual para a solidão 
 

 que importa 
quando estás sozinha: 

um bom agasalho 
saber fazer silêncio 
palavras amovíveis 
memórias flutuantes 
o coração adestrado 
pouco dinheiro no bolso 
olhos cerrados 
medo coberto 
sangue na boca 
mesas quietas. 
o que importa 
quando estás sozinha: 
um bom silêncio 
saber fazer agasalho 
palavras flutuantes 
memórias amovíveis 
o coração no bolso 
pouco dinheiro adestrado 
olhos cobertos 
medo cerrado 
sangue quieto 
boca na mesa. 
o que importa 
quando estás sozinha: 
escrever. 
escrever. 
mesmo quando as palavras 
escrever 
perdem a 
escrever 
ordem: 
escrever. 
 

o 
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que importa 
escrever 
quando estás sozinha. 
 
 
wastelands 
 

uero dos teus olhos 
esse naufrágio azul 

sobre as pálpebras 
o bom dia, senhora 
no sotaque indefinido 
de manhã 
quero a inutilidade 
do candeeiro 
quando a luz invade 
as portadas 
e se te deixas inteiro 
na condescendência 
da nudez, é a tua 
boca que procuro 
ainda cega, perdoa 
se a sede é permanente, 
levo-te aos dedos 
por imaginar belos 
os filhos dos teus filhos, 
então invade sobe 
trepa o meu ventre 
(seremos sempre 
animais de baldios) 
e perdoa de novo 
se tudo o que tenho 
é esta absurda solidão; 
aceita a minha inabilidade 
para traduções complexas, 
é em português que te ofereço a língua 
e todas as minhas 

q 
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petit-morts. e quando cair babel 
estarei aqui plantada, 
gerando raízes nesta terra 
de ninguém, 
entregando-te a coragem 
de já não saber da pátria 
e as estrias os dentes 
as costas vendadas 
prontas para te receber 
ao pequeno-almoço, e sim, 
esta sou eu e não 
a ausente de mim, 
submissa ao relento de 
um dia 
não estares mais. 
é assim que recebo 
a catástrofe, 
os restos das tuas sardas 
sobre o meu corpo, ou: 
mais uma manhã 
abraçando 
teu naufrágio. 
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Itamar Vieira Junior | Nasceu em Salvador, 
Bahia, em 1979. É escritor, geógrafo e doutor 
em Estudos Étnicos e Africanos (UFBA). São de 
sua autoria os livros de contos Dias (Caramurê, 
2012), vencedor do XI Prêmio Arte e Cultura 
(Literatura — 2012), e A oração do carrasco 
(Mondrongo, 2017), obra selecionada pelo 
edital setorial de literatura da Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia. Dois de seus contos 
foram traduzidos e publicados em revistas 
especializadas na França. 

 
repetições 
 

aminhei como se fosse tomar 
o último trem para Londres 

e sob as nossas cabeças, sob as copas das árvores 
e os telhados das casas 
pairava o silêncio 
e sob o silêncio pairavam os aeroplanos com as armas 
e sob as armas pairava a guerra 
 
caminhei e sob os meus pés se abriram fendas 
desprenderam-se rochas 
e sob as rochas as mesmas vontades 
que me acompanhavam em minhas derrotas 
e sob o relógio sob o pêndulo sob o tempo sob os bolsos do meu 
sobretudo antigo sob as águas do rio Ouse e sob o peso que quase 
insistiu em flutuar 
a necessidade de me revolver sob a tormenta 
de por um ponto final em cada história 
 
No banho toco a superfície 
a nudez que guardamos sob a pele 
libera nuvens de ar 
se desprendem do corpo 
invisíveis nuvens 

C 
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e a espuma do sabonete que me torna escorregadia 
e as bolhas, nuvens, 
e o branco da espuma, nuvens 
nuvens que hipnotizam no ar 
em meu habitat 
convidam-me a reunir-me a elas 
no céu do Rio de Janeiro 
na luz de outubro de 1983 
 
A morte me acompanha 
se repete na estrada 
meu pai 
meus irmãos 
minha neta 
minha outra neta 
minhas guerras 
minhas palavras 
os animais feridos 
correm, voltam por este mesmo caminho 
as palavras também correm 
ou mesmo morrem 
sem encontrar maneiras de se fazerem compreensivas 
e tudo que me resta na manhã ensolarada 
da cozinha do porão dos livros que não mais interessavam 
da pacata vida atormentada de Ketchum 
é realizar a última caçada 
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Ana Carolina Assis | Poeta e educadora. Mora 
em São Gonçalo desde que nasceu, em 1991, e 
ainda investiga esse trânsito mato-asfalto ao ir 
pro Rio. Cursa o mestrado na UFF, pesquisando 
poesia, corpo e esquizofrenia em Adília Lopes e 
Stela do Patrocínio. Tem poemas publicados nas 
revistas Garupa, Escamandro e no site Mulheres 
que escrevem. Constrói a muitas mãos a Oficina 
Experimental de Poesia desde 2015 e esse ano 
publicou com el_s o Almanaque Rebolado (2017, 
Azougue, Cozinha Experimental e Garupa). 

 
bicho sem mar 
 

 coisa é simples primeiro 
arranca a casquinha e raspa 

precisa uma faca pouco amolada velha 
e que o caldo escorra pelos braços 
depois o corpinho todo 
compartimentado feito de duas abas  
compartimentadas 
brancas 

coração é coisa que desmonta 
feito caixa de siri cozido 

entre uma e outra 
a gordura é verde-alaranjada  
é a parte nobre forte do bicho 
mas alguns restaurantes aceitam apenas 
a parte branca 
das abas e das perninhas 
que chamamos unha do siri 
que quebramos por último porque  
são duras demais fincam 
o meio de nossos dedos formam-se 
calos 
 

o caldo escorre pelos casacos  
das adolescentes doidas por um trocado 

a 
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debruçadas sobre a caixa úmida 
o caldo 
entra pelas unhas da vó verdes e ocas 
muita micose 
um quilo de siri agora custa 
cinquenta reais 
em ipanema 
 

uma criança debruçada  
sobre a caixa úmida 
aprende a falar 
shhhh 
quebra as partes inúteis do bicho 
rasga a pele frágil da mãozinha 
shhhhh 
tenta falar 
siri 
 
 

s/título 
 

o vidro contei floquinhos brancos na calçada da tua casa na porta da 
vila no vidro gotas tentei fotografar mas o flash tornou branca a tela 

quis registrar pra depois tratarmos o branco o teu sal troco e ruína das 
latas que catamos e o sal dos siris tropicando e dizendo não é natural 
que a água esteja pelas canelas ontem os floquinhos contavam tempo 
do teu sal decantado no fundo de todos os copos todos os traços das 
gravuras que sequer construímos contavam daquela vez que o heyk viu 
na entrada do metrô os corpos que ralavam o isopor contra as grades o 
metrô cortava trilho contava o tempo crivava a neve acrílica na carioca 
os floquinhos grudavam na cabeça das velhas fotografei teus cantos 
semicerrados na porta da vila os floquinhos não a areia branca das coisas 
feitas lembrei dos cacos das quebras de expectativas das montanhas de 
sal cabo frio janela borrada e outras gotas no vidro adivinhei os 
floquinhos eram aquele isopor dos moradores de rua acrilon poeira de 
ossos sequíssimos crostas dos bichos que matei quando criança e teu 
sal, bianca 
 
 

d 
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Cláudio B. Carlos | Poeta da nulidade, filósofo 
do nada, cantor de cabaré, patafísico e editor de 
livros marginais. Nasceu em 22 de janeiro de 
1971, em São Sepé, RS. Tem diversos livros 
publicados. Vive em Belo Horizonte, MG. 

 
a difícil arte de se encaixar 
 

u queria mesmo era. 
O senhor sabe o que é viver sem? 

Gostava era de não precisar mais ter que. 
Queria era ser igual. 
Queria era ser. 
Queria era. 
Queria — ser. 
Ora, por que é preciso ter? 
Triste isso de ter que. 
Sempre ter que. 
Sempre ter. 
Sempre. 
Sempre? 
E se eu parasse de? 
E se eu parasse? 
E se eu? 
E se? 
E? 
Gostava mesmo era de ser igual. 

De ser igual. 
E ponto. 
Gostava mesmo. 

De ser igual. 
Ponto. 
E se desse para escolher? 
Gostava mesmo era de poder escolher. 
Gostava mesmo era de poder. 
Gostava mesmo – de poder. 
Escolher. 

E 
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E se eu quisesse? 
O que aconteceria se eu quisesse? 
E se eu quisesse apenasmente querer. 

Apenasmente querer. 
Eu gostava de apenasmente querer. 
Eu gostava de apenasmente. 
Apenasmente – eu gostava. 
Gostava de apenasmente gostar de. 

Apenasmente gostar de. 
E se desse, também gostava de poder gostar daquele outro. 

Gostava de poder gostar daquele 
outro. 
E daquele outro jeito de gostar de — também. 
Se desse. 
Mas… 
Se desse eu gostava. 
Cansado de ter que. 
Ter que ser o. 
Ter que ser o é o ó. 
Se desse para parar no meio da. 
Se desse eu parav. 
No mei. 
Se desse para abandonar o barco no meio do. 
Se desse para abandonar o. 
No meio do. 
Se desse para saltar do. 
Bem do alto do. 
No meio da. 
Triste isso de viver pela met. 
Como se faltassem p_da_os. 
Difícil isso de ter que se en-cai-xar. 
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Rita Isadora Pessoa | Nasceu no Rio de Janeiro 
e é atualmente doutoranda em Literatura 
Comparada (UFF), em que estuda o duplo em 
sua modalidade animal. Trabalha como 
tradutora, revisora, astróloga e taróloga. Seu 
primeiro livro de poesia, a vida nos vulcões, foi 
lançado em 2016, pela Editora Oito e Meio. 

 

a morte de katherine mansfield 
 

na c. está farta: 
da materialidade embrullhada do signo 

da metalinguagem narcísica dos poetas 
                do texto de espelho em punho 
              revirando os óculos modernos 
 

[ana, quero também  
                   a página 
apinhada de abajures 
a legião antidiluviana 
invadindo 
pelas margens 
               mas sem 
ocupar efetivamente 
                 o coração 
                   do texto] 
 

mas ana c. deseja 
         sobretudo 
esse enamoramento 
                     letal 
                       por 
                  abismos 
                anacrônicos 
 

e seu erro planejado de cálculo: 
   ancoragem   ancorar ancorar 
  ancorar um navio no meio-fio  

a 
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[o navio encalacrado no espaço] 
 

          ****************  
 

ou uma sequência interrupta 
          de naufrágios? 
 

mas há que se considerar 
      a pausa perigosa 
          nos pulmões 
 

a pausa perigosa nos pulmões 
         de katherine m. 
 

como é possível, ana 
     traduzir bliss 
se o estado de graça 
há de desembocar  
                  sempre  
                         numa pausa? 
 

tu trocas  
a  beleza desmedida 
                  da 33a poética 
                  [o desejo secreto 
                             do poema] 
                  pela  serenidade 
                  de quartzo 
                   como têm 
        as saudáveis mulheres campestres 
     de mansfield com seus rostos lunares 
              seus braços fortes 
            o busto substancial 
seus rebanhos de ovelha 
[as mulheres de mansfield 
   prontas para a colheita] 
 
as mulheres de Mansfield         e a pausa        perigosa  
              nos pulmões 
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nota sobre a manufatura doméstica de mitos autodestrutíveis 
 

a nossa pequena fábrica de ruínas 
eu pedalo indoors  

porque não sei bem o que faço  
com tamanha liberdade 
tenho um pouco de medo dos grandes espaços                     abertos 
por isso os círculos 
                   por isso  
eu puxo os  aparelhos ergométricos pelos guidões 
um suave deslocamento sem [realmente] sair do lugar  
puxo a bicicleta pelo guidão riscando o chão da sala 
como se segurasse  
um touro pelos chifres 
~um minotauro ex machina 
de uma mitologia recém-criada~ 
e finjo assistir um seriado sentada  
ou termino um romance russo esfarelando 
páginas amarelecidas  
        compreendo bem todas as suturas  
do mais célebre parricídio da literatura 
 
por isso os círculos 
 
                                           por isso  
as tentativas insalubres de figurinos extras 
como se estivesse finalmente preparada 
para ocupar o papel de protagonista 
 
e esses furos acidentais 
seguem perpetrados pelos dedos 
ou pela máquina de costura? 
 
por isso  
os capilares intradérmicos 
perfurando invisíveis  

n 
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partes ainda por vir 
        do meu corpo 
 
e o aprendizado lentíssimo 
da pecilotermia 
 meus minidemônios meridianos  
brotando barbatanas brânquias 
                           braços 
 
enquanto fraturo  
ossos imaginários 
para acolher  
em silêncio 
    uma nova ordem 
 
                   de feras  
 

 por isso 
você sabe 

 os círculos 
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Ana Mendes | Tem 23 anos e cursa Filosofia na 
UFRN. Participou das antologias CidaDelas 
(março de 2017, Sebo Vermelho) e Profun-
danças II (maio de 2017, Voo). Participou do 
grupo de declamadores Dirocha. 

 

FIU-FIU: 
açofrio 

 

# 

 

há silêncios que são guizos: 

o meu ventre vibra 

o teu, víbora 

 

# 

 

 
Oráculo 
não há respostas: 

silentes, ofertamos presenças 

 

# 
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T cada  

O       língua 

R               é uma  

R        de          Babel 

E                            súbita 

 

# 

 

caverna  

o ego 

é um 

buraco: 

enxergar 

é íngreme 
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parceria 

 
Assine o RelevO, impresso mensal de literatura 
CONTATO | contato@jornalrelevo.com 
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